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Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
W Poniecu z/s w Drzewcach 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dotycząca przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EURO na zadanie pn.:  

 „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki” 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Poniecu z/s w Drzewcach 
Drzewce 48, 64-125 Poniec 

tel…065-573-11-67,  
fax. 065-573-11-67, 
e-mail: gzwik_poniec@wodkan.pl,  
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 EURO. Podstawa prawna: Art. 10 ust 1 i art. 39 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, z późn. zm.) 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki na 

warunkach określonych w niniejszej SIWZ 
2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia została określona w 

załączniku nr 1. 
3. CPV: 43261000-0, 43261100-1 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zadania: 14 dni od daty podpisania umowy. 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodne z 
punktem 6 SWIZ. 

3. Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i 
oświadczeń wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
zasadzie „spełnia”, „nie spełnia”. 

 
6. WYMAGANE OŚWIADCZENIA/DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Uczestnik przetargu musi dostarczyć następujące informacje i dokumenty w swojej ofercie: 
 

1. wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2), 
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2. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (załącznik nr 3), 

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zamawiający żąda następującego dokumentu: 
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4. Wykonawca winien wypełnić oświadczenie o ewentualnym zamiarze lub braku 
zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom, poprzez wypełnienie 
odpowiedniej treści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;  

5. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych 
pracowników; 

6. W przypadku podwykonawców, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od 
wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie rozliczenia dostaw wykonawcy z 
podwykonawcami; 

7. Umowa spółki cywilnej lub jawnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców 
jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub jawnej. 

8. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

9. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje upoważniony przedstawiciel, do oferty musi 
być załączone upoważnienie określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji oferenta. 

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane /Dz.U.06.87.605/. 

11. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie (także spółka cywilna) 
wymagania dotyczące składanych dokumentów odnoszą się wówczas do wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (W przypadku 
składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty z pkt 2; 3; 
muszą być złożone przez każdego wykonawcę) 

12. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 
lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  

 
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
 

http://lexonline.lex.pl/cgi-bin/ocd.cgi?id=44ad04842e52&&pspdate=2006.07.06&psphas=1&comm=jn&akt=nr17074707&ver=-1&jedn=a24
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie. 
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim pod rygorem wykluczenia z 
postępowania przetargowego. 
 
Każdy oferent, który nabył specyfikacje winien się z nią dokładnie zapoznać, a w razie 
wątpliwości dotyczących jej treści zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. 
 
Pytania powinny być sformułowane na piśmie, opatrzone nazwą i adresem oferenta i 
składane na adres Zamawiającego, bądź przesłane faxem. 
 
Zamawiający udzieli na pięć dni przed upływem terminu składania ofert pisemnej 
odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi oraz prześle pytania i odpowiedzi pozostałym 
oferentom bez ujawnienia autora pytań pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim wykonawcą, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i 
a także umieści na stronie internetowej na której jest udostępniona specyfikacja. 
 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:  

- w sprawach merytorycznych i proceduralnych:  
                               Jakubiak Jacek, konserwator 

 
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 
może zwrócić się do wykonawców na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. 
 
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT: 

 
1. Oferta powinna zawierać dokumenty wyszczególnione w SIWZ.  
2. Informacje i oświadczenia powinny być udzielane na piśmie, a wymagane 

zaświadczenia i dokumenty składane w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

3. Na kserokopii dokumentu należy zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem” oraz 
datę i czytelny podpis lub nie czytelny podpis i pieczątkę imienną.  

4. Oferty powinny być napisane czytelnie najlepiej maszynowo lub komputerowo i 
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do podpisu w imieniu Uczestnika 
Przetargu wraz z ich pieczęciami imiennymi i pieczątką firmową. Oferty nieczytelne 
zostaną odrzucone. 

5. Wszystkie strony ofert, gdzie dokonano poprawek lub uzupełnień muszą być 
parafowane przy tych poprawkach lub uzupełnieniach przez osobę lub osoby 
podpisujące ofertę. 

6. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane ręcznie bądź 
maszynowo/komputerowo (można nie numerować stron nie zapisanych). 
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7. Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim pod rygorem 
wykluczenia z postępowania przetargowego. 

8. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte 
jedynie w celu sporządzenia oferty. 

9. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji.  

10. Treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
12. Treść oraz układ graficzny załączonych do oferty formularzy/załączników powinny 

pozostać bez zmian. 
13. Sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w 
zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: 

 
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES > 

oferta w <TRYB PRZETARGU> 
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> 
 
 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Składanie ofert: 
Oferty należy składać na adres: 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach 
Drzewce 48, 64-125 Poniec   
Termin składania ofert do 20 listopada 2015r. do godz. 1200  
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania. 

2. Otwarcie ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 listopada 2015r. o godzinie 1230 w siedzibie 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach,  
Drzewce 48, 64-125 Poniec 
Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone 
oferentom bez rozpatrywania. 
Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz wywieszony na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a niezależnie od tego wszyscy oferenci 
o wyniku przetargu zostaną powiadomieni pisemnie. 

 
11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę: obejmującą wynagrodzenie za 
elementy niezbędne do zrealizowania umowy oraz obejmującą wszystkie koszty z 
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (transportu a także podatku od towarów i 
usług). 
 
Podstawą sporządzenia formularza ofertowego jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. 
 
Formularz ofertowy musi zawierać ceny jednostkowe wszystkich pozycji. 
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 
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Wszystkie ewentualne upusty lub rezerwy z tytułu ryzyka należy ująć w cenach 
jednostkowych. 
 
Zaakceptowane ceny jednostkowe będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom 
cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny - jakie kształtować się będą w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny. Zasady korekty omyłek przyjmuje się zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 
 
Cena ofertowa zostanie przez zamawiającego dostosowana zgodnie z powyższą 
procedurą korekty błędów i będzie dla oferenta wiążąca. 
 
12. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 
 
Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: 
 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena 95 % 

2 Gwarancja 5 % 

 
1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium 

oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką 
po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 
Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 
C = minimalna cena brutto / cena brutto badanej oferty x 100 pkt.  
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów. 

2.   Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

3.   Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. 
Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
 
Po zakończeniu przetargu wykonawca, który wygrał przetarg dopełni następujących 
formalności: 
- zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
14. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
 
Istotne warunki umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
15. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
Środki ochrony prawnej przysługują oferentom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy. 
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Oferentom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 179 – 198 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 907,  
z późn. zm.) 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Żadne rozwiązania 
wariantowe nie będą brane pod uwagę. Oferenci winni przedłożyć swoje oferty 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 

5. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN, Zamawiający nie przewiduje 
rozliczeń w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. W przypadku gdyby według wykonawcy, oferta zawierała informacje, stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości 
numeracji stron oferty. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz 
przepisy wykonawcze w tym zakresie. 
 

17. TERMIN OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIE W BZP 
Ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr 294916-2015, data zamieszczenia 3 listopada 2015r. 
 

18. ZAŁĄCZNIKI 
1. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 
2. Wzór oferty 
3. Wzór oświadczenia 
4. Wzór oświadczenia o podwykonawstwo 
5. Wzór umowy 

 
 
 
ZATWIERDZAM: 
 
Mariusz Bartz 
p.o. Kierownik Zakładu 
Drzewce, dnia 3 listopada 2015r. 
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Załącznik nr 1 
 
 

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowej koparko-ładowarki (rok 
produkcji nie starszy niż 2014), zwanej w dalszej części przedmiotem zamówienia.  

2. Opis koparko-ładowarki  

2.1 Specyfikacja maszyny  

Maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż 2014 r.,  

Silnik: 
 
- moc netto min 95 KM, 
- 4-suwowy, wysokoprężny z turbodoładowaniem 
- filtr powietrza dwustopniowy ze wskazaniem zanieczyszczenia 
- spełniający normy emisji spalin minimum EU Stage IIIA 
 
Skrzynia biegów: 
 
- automatyczna typu „power shift” 
- możliwość przełączenia w tryb półautomatyczny 
- ilość biegów do przodu – 4 
- ilość biegów do tyłu – 3 
- prędkość maksymalna na 4 biegu nie mniejsza niż 30 km/h przy 2200 obr/min 
- zmiennik momentu jednostopniowy, jednofazowy (do elastycznego przenoszenia napędu 

z silnika na skrzynie biegów) 
 
Układ hamulcowy: 
 
- hamulec zasadniczy: wielotarczowy, mokry, sterowany hydraulicznie, działający na koła 

tylne, 
- hamulec postojowy: wielotarczowy, sterowany mechanicznie, działający na koła tylne 
 
Układ napędowy i kierowniczy: 
 
- napęd na 4 koła 
- most przedni – skrętny i mocowany wahliwie  
- koła przednie rozmiar 12,5 x 18, koła tylne rozmiar 16,9 x 28, 
- blokada mechanizmu różnicowego, 
- minimum cztery biegi do przodu i trzy do tyłu 
- hydrostatyczny układ skrętu 
- awaryjny układ kierowniczy 
- zewnętrzny promień skrętu (bez użycia hamulców) max 4150 mm 
- kolumna kierownicza regulowana w dwu płaszczyznach 
 
 



 
 

Strona 9 z 17 

Układ hydrauliczny: 
 
- pompa hydrauliczna układu skrętu; zębata, wydajność pompy nie mniejsza niż 24l/min 
przy 2200 obr/min,  maksymalne ciśnienie robocze w układzie nie większe niż 14 MPa przy 
2200 obr/min silnika 
- pompa hydrauliczna układu roboczego; zębata o maksymalnym wydatku 156l/min przy 
2200 obr/min i ciśnieniu nie większe niż 19 MPa 
- instalacja hydrauliczna do zasilania młota wyburzeniowego lub innych osprzętów 
mocowanych na wysięgniku koparkowym 
 
Kabina operatora: 
 
- spełniająca wymagania norm ROPS/FOBS 
- drzwi z obu stron kabiny 
- fotel operatora na zawieszeniu amortyzowanym, regulowany obrotowy o 180o z pasem 
bezpieczeństwa 
- wentylowana, ogrzewana i wyposażona w klimatyzację 
- kolumna kierownicy regulowana 
- reflektory robocze 2 przednie i 2 boczne 
- lampa ostrzegawcza, obrotowa na dachu kabiny 
- wycieraczki szyby przedniej i tylnej 
- szyba tylna uchylna 
- lusterka wsteczne zewnętrzne; prawe i lewe,  
- ergonomicznie rozmieszczenie przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz dźwigni 
sterowania 
 
Osprzęt ładowarkowy: 
 
- mocowanie osprzętów na szybkozłączu hydraulicznym. 
- łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa (6w1) o pojemności min 1,0 m3 oraz widły.  
- wysięgnik ładowarkowy typu równoległego z dwoma siłownikami podnoszenia wysięgnika 
i dwoma przechyłu łyżki ładowarkowej 
- siła odspajająca nie mniejsza niż 65 kN 
- maksymalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 4100 mm 
- udźwig hydrauliczny na maksymalnej wysokości podnoszenia min. 30 kN 
 
Osprzęt koparkowy: 
 
- wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwny na ramie tylnej 
- głębokość kopania wysięgnikiem koparkowym min. 6 m 
- siła wyrywająca na zębach łyżki min. 50 kN 
- łyżka koparkowa 1 szt. o szerokości w zakresie od 60 cm do 70 cm 
- dodatkowa łyżka koparkowa 1 szt. o szerokości w zakresie od 30 cm do 42 cm 
- dodatkowa łyżka do skarpowania o wymiarach od 150cm do 160 cm 
 
Wymiary maszyny: 
 
- szerokość transportowa nie większa niż 2300 mm 
- wysokość transportowa nie większa niż 3680 mm 
- długość transportowa całkowita nie większa niż 6150 mm (dla łyżki ładowarkowej z 
zębami) 
- rozstaw osi 2200 mm 
- pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 130 l 
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Dodatkowe wymagania: 
 
- podpory równoległe wysuwane hydraulicznie z gumowymi nakładkami na stopy. 
- wykonawca musi posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie większej 
niż 100 km od zamawiającego    
- wykonawca zapewni gwarancję minimum na okres 24 miesięcy lub 2000 godzin pracy, w 
zależności która z okoliczności wystąpi jako pierwsza  
 
Z maszyną zostanie dostarczona następująca dokumentacja towarzyszącą: 
- instrukcja obsługi w języku polskim 
- katalog części zamiennych w języku polskim 
- książkę gwarancyjną 
- deklaracje zgodności WE na znak CE 
 
Ponadto Oferent w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia 
szkolenia w zakresie bieżącej obsługi koparko-ładowarki dla pracowników wytypowanych 
przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, podczas 
uruchomienia maszyny i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację 
maszyny. 
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Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
.................................................. 

miejscowość i data 

Nazwa firmy (wykonawcy): ………………….…..…………. 

………………………………………………….…..……..…… 

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

…………………………………………..…….………….…… 

Powiat: 
………………………………………………………… 

Województwo: …………………..………….………………... 

Nr telefonu: ……………………………………………… 

Nr faksu: ………………………………………………… 

 
 
 
 

 
Gminny Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji w Poniecu  
z/s w Drzewcach 

Drzewce 48, 64-125 Poniec  
                 tel 065-573-11-67                   

           fax.065-573-11-67  
    e-mail:gzwik_poniec@wodkan.pl  

 
 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa 
fabrycznie nowej koparko-ładowarki” składamy niniejszą ofertę. Oferujemy wykonanie 
przedmiotowego zadania za łączną cenę: 

 netto:............................................. zł słownie: 

................................................................................... zł 

 brutto:............................................. zł słownie: 

.................................................................................. zł 

 Gwarancja: 

..................................................................................  
w tym: 
1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 

zgodnie z warunkami SIWZ. 
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej 
oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 dokumenty i oświadczenia wymagane od oferenta, wyszczególnione w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia,  

 do oferty załączono również:  
............................................................ 

           (podpisy osób uprawnionych) 
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Załącznik nr 3 
............................................. 

(miejscowość, data) 

.....................................................                               
(pieczęć firmowa) 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres wykonawcy: 

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

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

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 
pn.: 

 
„Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki” 

 
1. Oświadczamy z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych że: 
 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz warunki wynikające ze SIWZ tj.: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa 
    nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania  zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

  
2. Oświadczamy z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych że: 
 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie 
podane informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty 
oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………................................., dnia .............................. 
 
 

........................................................... 
(podpisy osób 

uprawnionych) 
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Załącznik nr 4 

............................................. 
(miejscowość, data) 

.....................................................                               
(pieczęć firmowa) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 

zadanie pn.: 

„Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki” 

 

oświadczam w imieniu: 

 
  
Nazwa Wykonawcy: 

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

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

Adres wykonawcy: 

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

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

 

1. nie zamierzam powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom,* 

 

2. zamierzam powierzyć następują/e część/ci zamówienia podwykonawcy/om 

(określenie zakresu, % wartości zamówienia)*: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

……………………................................., dnia .............................. 

 
 

........................................................... 
(podpisy osób uprawnionych) 
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wzór 

UMOWA nr ……………../2015 
 

Zawarta w dniu ………………… r. w …………., pomiędzy……………………………………… 
……………………..reprezentowanym przez:…………………………………………………... 
P………………………….., działającego na podstawie………………………………………..  
zwanym dalej Zamawiającym: 
a 

……………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w: …………………………………………; NIP ……………………………. 

 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
poniżej 200 000 EURO zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowej 
koparko-ładowarki” 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne urządzenia zgodnie z warunkami 
technicznymi określonymi w SIWZ w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej 
umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze szczegółową 
charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Oferta z dnia ……………….2015 r. stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Wartość przedmiotu umowy wynosi łącznie:  
 
- netto ……………. zł, (słownie: ………………………………………………………………. zł) 
 
- brutto ……………. zł, (słownie: ………………………………………………………………. zł) 
 
w tym: 
            

§ 3 
1. Wykonawca udziela ………… miesięcy gwarancji lub …………….. mth. na koparko-

ładowarkę od daty protokolarnego przekazania maszyny. 
2. W tym okresie Wykonawca zapewnia dokonanie napraw określonych gwarancją przez 

własny serwis i na własny koszt. Wykonawca w ciągu 48 godzin od momentu 
zgłoszenia usterki przez Zamawiającego podejmie czynności związane z naprawą.  

3. Serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe w okresie gwarancji mają być świadczone 
w miejscu postoju koparko-ładowarki. Koszt przeglądów gwarancyjnych i dojazdu 
ponosi zamawiający. 

4. W przypadku gdy czas naprawy gwarancyjnej koparko-ładowarki przekroczy 14 dni, 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego maszynę zastępczą o 
parametrach co najmniej równoważnych parametrom koparko-ładowarki dostarczonej 
na podstawie niniejszej umowy i udostępni ją nieodpłatnie na cały okres naprawy 
przekraczający 14 dni. 
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5. Pozostałe warunki gwarancji zostaną określone w oparciu o obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. 

6. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych przez cały okres użytkowania 
urządzeń 

7. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego 
Zamawiającego w zakresie eksploatacji koparko-ładowarki. 

. 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty 
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku podwykonawców, podstawą odbioru przedmiotu zamówienia od 
Wykonawcy będzie protokół odbioru i dokonanie rozliczenia dostaw Wykonawcy z 
podwykonawcami. 

3. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem płatnym w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania faktury. 
 
na konto Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………. 
 

4. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż wierzytelności wynikłe z niniejszej umowy nie 

mogą być przenoszone bez jego zgody na rzecz osób trzecich. 
 

§ 5 
1. Wykonawca dostarczy towar do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,  

tj. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach, Drzewce 48, 
64-125 Poniec 

2. W przypadku nie dotrzymania przewidzianego terminu dostawy, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 2% wartości brutto umowy za 
każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca lub niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z faktury kar umownych ustalonych w 
niniejszej umowie. 

5. Zamawiający może dochodzić wynagrodzenia przewyższającego wysokość kar 
umownych. 

6. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 
umowy. 

 
§ 6 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

 
§ 7 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
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okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, z których dwa dla Zamawiającego, 
a jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 

Zamawiający                                                                                      Wykonawca 
 

 

 


