
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  NA ZAKUP I DOSTAWĘ CIĄGNIKA 
ROLNICZEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości   
poniżej 209 000 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sławomir Jakubowski 
Prezes Zakładu Usług Komunalnych 
 
 
 
Nazwa Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych, Zławieś Wielka Sp. Zo.o.,  
NIP:     879 267 0848 
Miejscowość   Rzęczkowo 48A 
Adres:    87-134 Zławieś Wielka 



Strona internetowa: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/, 
http://www.zlawies.pl/8551,zaklad-uslug-komunalnych.html 

Godziny urzędowania:  
poniedziałek , środa, czwartek 07:00 – 15:00 
wtorek     07:00 – 16:00 
piątek     07:00 – 14:00 
Tel./fax.:     56 6781590 
 
 
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 
adres: 
 
Zakład Usług Komunalnych, Zławieś Wielka Sp. Zo.o. 
Rzęczkowo 48A, 87-134 Zławieś Wielka 
znak postępowania: ZP34.271.1.2016 
 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których  
 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst 
jednolity z późn. zm.); 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie 
„ustawa pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której 
mowa w punkcie 

3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

4. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z 
zachowaniem formy pisemnej, 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do 
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
a. Biuletyn Zamówień Publicznych  
b. strona internetowa Zamawiającego –http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/, 

http://www.zlawies.pl/8551,zaklad-uslug-komunalnych.html 
c. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
Warunki techniczne ciągnika 

1. Rok produkcji: sprzęt musi być fabrycznie nowy ,nie starszy niż I Kw. 2017r., 

2. Silnik: 

a. wysokoprężny o pojemności minimum 3400cm3, turbodoładowany i chłodzony 

międzystopniowo,  

b. Liczba cylindrów 4, diesel , chłodzony cieczą, turbodoładowanie, intercooler, 

c. Silnik z turbodoładowaniem i wysokociśnieniowym układem wtrysku, 

d. Znamionowa moc silnika w przedziale 90-105KM   

3. Pojemność zbiornika paliwa: minimum 110L 
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4. Kabina: 

a. Łatwy dostęp do kabiny z obu stron 

b. Składany fotel pasażera, płaska podłoga, 

c. Panel dachowy z otwieranym oknem,  

d. otwierana przednia szyba, uchylne boczne okna, 

e. Siedzenie operatora amortyzowane  pneumatycznie z podłokietnikiem i 

pasem bezpieczeństwa,  

f. Kabina klimatyzowana, 

g. wycieraczki szyby tylnej i przedniej, spryskiwacze, 

h. kabina z atestem bezpieczeństwa, 

i. radio z odtwarzaczem płyt CD oraz wejściem USB, 

5. Skrzynia biegów, napęd: 

a. Przekładania liczby biegów 24do jazdy do przodu i 24 wstecznych, w pełni 

synchronizowana,  

b. Rewers elektrohydrauliczny umożliwiający zmianę kierunku jazdy bez użycia 

sprzęgła, 

c. Elektrohydraulicznie załączona blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi,  

d. Przedni napęd  

e. Oś przednia wzmocniona z elektrohydraulicznym załączaniem napędu oraz 

elektrohydrauliczna blokada dyferencjału, 

f. Szybkosprzęgi, 

6. Udźwig podnośnika tylnego wynoszący min 3500 kg, 

7. Instalacja pneumatyczna do przyczepy 1 i 2 obwodowa, 

8. Tylny WOM 540Eco/1000 z biegami zależnymi, 

9. Sterowanie elektroniczne TUZ i WOM na błotniku, 

10. Tylny TUZ z elektrycznym sterowaniem i dwoma siłownikami wspomagającym, min. 

udźwig nie mniejszy niż 3000kg, 

11. Przedni TUZ zakładany fabrycznie , min. udźwig nie mniejszy niż 1500kg + wyjście 

hydrauliczne, 

12. Pompa hydrauliczna minimum 60 l/m z chłodnicą, 

13. Niezależna pompa wspomagająca o wydatku minimum 28 l/min, 

14. Akumulator 100AH z odłącznikiem, 

15. Prędkość jazdy 40KM/H, 

16. Hamulce pneumatyczne przyczepy 1 i 2 obwodowe, 

17. Minimum 4 pary hydrauliki zewnętrznej – 8 szybkozłączy + zbiorniczek oleju, 

18. Zaczep transportowy automatyczny suwliwy + zaczep polowy,  

19. Minimum 6 świateł roboczych + 2 światła drogowe,  

20. Dwa pomarańczowe światła sygnalizacyjne, obrotowe montowane po obu stronach  

21. Złącza elektryczna 8A, 2 gniazda zapalniczki, 

22. Tylne błotniki poszerzane min. 480 mm, 

23. Przednie błotniki dynamiczne min. 480 mm, 

24. Z uwagi na posiadanie przez Zamawiającego kompletów nowego ogumienia firmy 

MICHELIN Przód 380/70R24 na felgach stałych, Tył 480/70R34 na felgach stałych, 

wymaga się, aby  ogumienie było dedykowane do marki MICHELIN w powyższym 

zakresie, 

25. Wyposażenie dodatkowe: 
a. instrukcja obsługi w języku polskim, 



b. katalog części zamiennych w języku polskim lub katalog w systemie 
kodowym, 

c. certyfikaty zezwalające na eksploatację w Polsce, 
d. skrzynka narzędziowa wraz z zestawem narzędzi, 
e. apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica  

26. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów 
zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika. 

27. Pojazd będzie posiadał licznik motogodzin. 
28. Ciągnik będzie przeznaczony do pracy  w Zakładzie Usług Komunalnych Zławieś 

Wielka Sp.  
z o.o., główne zadania to transport beczki asenizacyjnej, praca z kosiarką bijakową 
oraz praca z pługiem śnieżnym. Przewidywany czas pracy do 150mtg/mc 

29. Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji na 
minimalny okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez 
zamawiającego lub 4.000 motogodzin – zależnie co nastąpi pierwsze. UWAGA 
dodatkowa gwarancja na pozostałe podzespoły, inne niż silnik (okres wydłużenia 
gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert. 

30. Na zrealizowany przez siebie przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji 24 
miesięcy na silnik. 

31. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania 
ujawnionych wad (w tym do wymiany na nowe wadliwych elementów) w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Naprawa oraz 
wymiana ujawnionych wad odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego. 

32. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada za wady ujawnione 
w przedmiocie zamówienia również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli 
zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi 
(gwarancji). 

33. Okres gwarancji i rękojmi za wady zostanie przedłużony o czas naprawy. Jeżeli 
wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z warunków umowy 
gwarancyjnej, to zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko (odpowiedzialność) wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

34. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów 
zamawiającego w zakresie budowy i obsługi ciągnika. 

35. Kod CPV – 16.70.00.00-2 
 
 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamówienie zrealizowane musi zostać w ciągu 50 dni od podpisania umowy 
 
 

Rozdział 4. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, z zachowaniem 
przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do 
wykluczenia z uwagi na nw. okoliczności: 

1.1. wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 



karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c. skarbowe, 
d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

1.2. wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.1.1) 
SIWZ; 

1.3. wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

1.4. wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

1.5. wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.6. wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

1.7. wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

1.8. wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

1.9. wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

1.10. wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

1.11. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

1.12. wykonawca 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); 

1.13. Wykonawca, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 
1. SIWZ (Rozdział 4) zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

1.14. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia 
– nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 

 

Rozdział 5. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz 
zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia  z wymaganiami 
Zmawiającego: 

 
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 
1.1. wypełniony formularz oferty wg załącznika 1 do SIWZ; 
1.2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg 

załącznika 3 do SIWZ; 
1.3. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do 

reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 
1.4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków postępowania – zał. nr 2 
1.5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw – zał. nr 5 
1.6. Parafowany wzór umowy – zał. nr 6 

 
2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane 

Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/,   
http://www.zlawies.pl/8551,zaklad-uslug-komunalnych.html 
informacji z sesji otwarcia ofert: 

2.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli 
oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu; 
 

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona: 

3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy pzp; 

3.2. oświadczenie 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 wg załącznika do SIWZ; 

http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
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3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika do 
SIWZ; 

 
UWAGA: 

4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 
4.1. pkt 1.– składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w 

postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia 
oferty; 

4.2. pkt 2.– w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 
informacji z sesji otwarcia ofert, składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z 
wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę  

4.3. pkt 3.– składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 
wyznaczonym w wezwaniu wysłanym przez Zamawiającego,– dokumenty i 
oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 
 

5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom: 

5.1. zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1.2 informacje potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia tych podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4. SIWZ, oraz 

5.2. zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty i 
oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1) – 3.3), z zastrzeżeniem pkt 4. i 6 – 7. 

5.3. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 1. – 5. SIWZ musi wynikać 
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego wymagania zostały spełnione. 
 

6. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.1) SIWZ 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.2. 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 pkt 6.1, 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 organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 6.1.’ 

 
7. Forma dokumentów i oświadczeń: 
7.1. Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, z 

zachowaniem pkt 7.2., za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.; 
7.2. Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy, innych podmiotów, SIWZ oraz 

dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 5.3. składa się w oryginale.  
7.3. Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. – 6.2. SIWZ 

uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany 
własnoręcznym podpisem na każdej zapisanej stronie odpowiednio przez 
Wykonawcę, inne podmioty lub podwykonawców, lub ich upełnomocnionych 
przedstawicieli. 



7.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1) SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii 
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem. 

7.5. Wykonawca albo inne podmioty, albo podwykonawcy, albo Wykonawcy wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (współpartnerzy), lub ich upełnomocnieni 
przedstawiciele odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów ich dotyczących. 

7.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w pkt 7.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

7.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, 
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.8. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 2. – 3. Podane 
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one 
przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego 
z dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
8. Pełnomocnictwo: 
8.1. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst jednolity) winny być złożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

 
9. Cena oferty: 
9.1. cena oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr 1 do 

SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia (ryczałtowa cena brutto) 
wyceniony w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,  

9.2. cena oferty, o której mowa w pkt 9.1) SIWZ, musi być wyrażona w złotych polskich, 
po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza); 

9.3. cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w 
żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu; 

9.4. cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą 
zapłacie przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy 
związanych z wykonaniem zamówienia; 

9.5. ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w 
jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z 
zastrzeżeniem pkt 8.8) SIWZ; 

9.6. cena oferty podana w załączniku Nr 1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie, z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

9.7.  prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków 
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.); 

9.8. w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami – w przypadku takim 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. 

9.9. Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp. 
 
10. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów): 

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) 
wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna 
oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania,  

10.1. współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika 
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - 
treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

10.2. każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt 3.1) – 3.3) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 4. SIWZ; 

10.3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
współpartnerów; 

10.4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 
pełnomocnikiem (liderem); 

10.5. wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty 
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy 
wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera 
lub jednego ze współpartnerów; 

10.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, zobowiązuje się 
realizować zadanie na zasadzie podwykonawstwa z podanym podmiotem trzecim. 

 
11. Podwykonawstwo: 
11.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11.2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w 
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom 
i podania ich nazw (firm). 

11.3. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub 
Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą 
należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a 
innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między 
dalszymi Podwykonawcami. 

11.4. Wykonawcy składający ofertę muszą dołączyć do oferty szczegółowy opis 
oferowanego ciągnika lub katalog, lub folder potwierdzający, zgodność przedmiotu 
dostawy z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamieszczając 
nazwę producenta lub numer katalogowy tak by możliwa była jego identyfikacja. 

11.5. Poszczególne, wymagane przez zamawiającego, warunki techniczne (parametry i 
funkcje) przedmiotu dostawy wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczając 
w szczegółowym opisie oferowanego wyrobu, katalogu lub folderze (wraz z 
tłumaczeniem na język polski). 

 

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  
  oceny spełniania tych warunków 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy:  



1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów 
ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik 2 do SIWZ)  

1.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik 2 do SIWZ).  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że 
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 
najmniej 200.000 złotych.  

1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa 
ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik do SIWZ).  
Warunek ten zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie wykonał dostawę co najmniej jednego ciągnika o zbliżonych 
wymogach technicznych,  (opis przedmiotu zamówienia).  
 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
(oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ). 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, każdy z warunków określonych w pkt 1.1-1.4 powinien spełniać co 
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast 
warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.  

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 
formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje złożone przez wykonawców, 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wyszczególnionych w SIWZ. 

 
 

Rozdział 7. Sposób przygotowania oferty 
 
1. oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny 

być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do 
pisania, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ; 

2. oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być 
podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 

3. dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, 
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co 
najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką 
składającego oświadczenie, z zachowaniem pkt 7 SIWZ; 

4. zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi 
numerami; 

5. każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez 
Wykonawcę lub osoby upoważnione; 

6. wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 
pełnomocnika; 

7. oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 



8. pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z 
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jej skład. 

 

Rozdział 8. Okres związania z ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

Rozdział 9. Wadium 
 
1. Nie dotyczy 

 

Rozdział 10. Składanie oferty 
 
1. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem 

Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem: „Zakup i dostawa ciągnika 
rolniczego 
z dopiskiem: „Nie otwierać przed godziną 9.15 dnia 27.12.2016 r. ” 

2. Składanie ofert: 
2.1. oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 

godziny 9.00 w dniu 27.12.2016r. 
2.2. składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 
oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, 

2.3. ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 
ust. 2 ustawy pzp; 

2.4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie 
oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu; 

2.5. Zamawiający informuje, iż zgodnie 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 przepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

2.6. Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien 
złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. 

2.7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”; zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

 
 

Rozdział 11. Zmiana lub wycofanie oferty 
 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do 
oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego 
powiadomienia o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad jak oferta, z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W 
przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z 
powiadomieniem o wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana 
nr …”. Po stwierdzeniu poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) 



oznakowana dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany, a jej zawartość uznana za integralną część oferty; 

2.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną 
ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika 
pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi 
być złożone wg takich samych zasad jak oferta,  z dodatkowym oznaczeniem 
„WYCOFANIE”.  W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty 
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. 

 
 

Rozdział 12.  Otwarcie ofert: 
 

1. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 27.12.2016r. o godz. 9.15 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Zakład Usług Komunalnych, Rzęczkowo 48a, 87-134 Zławieś 
Wielka, 

2. w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający 
poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3. podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie 
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane; 

4. informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz 
informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym 
terminie złożyli oferty oraz informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający 
zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna 
ocena braku podstaw do wykluczenia. 

 

Rozdział 13. Tok oceny złożonych ofert 
 

1. W pierwszej kolejności każda ze złożonych ofert podlegać będzie wstępnej ocenie 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku 
podstaw do wykluczenia zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w 7.1.2) SIWZ, z zastrzeżeniem 
pkt 29.6) SIWZ; 

2. po dokonaniu ww. czynności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie 
dokumentów, o których mowa w 1.1) i 1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.7) SIWZ; 

3. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści; 

4.  Zamawiający poprawi w ofercie: 
a.  oczywiste omyłki pisarskie; 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 
c.  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące 

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

poprawiona; 
5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie 

złożyli wymaganego w pkt 7.1.2) SIWZ oświadczenia, oświadczenie to jest 
niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
do złożenia go, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w 



wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie 
złożyli wymaganych pełnomocnictw lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia  

7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku określonych w art. 89 ust.1 ustawy PZP 
 

Rozdział 14. Kryteria oceny ofert: 
 
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia): 
Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:  
P = Pc + Pg + Psg, gdzie:  
P - to łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie  
Pc - to liczba punktów w kryterium "cena brutto"  
Pg - to liczba punktów w kryterium "okres gwarancji"  
Psg- to liczba punktów w kryterium "serwis posprzedażny" 
 
 
Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:  

1. Każda ważna oferta będzie punktowana w kryterium określonym jako "cena brutto" 
poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze 
wszystkich ważnych ofert, wg. poniższego wzoru:  
Pc = (Cmin : Cb) x 60 pkt,  
gdzie:  
Cmin - to cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie  
Cb - to cena brutto oferty badanej. 

 
2. każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym jako "okres 

gwarancji"  
w następujący sposób:  
a) w przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego przez zamawiającego 24 
miesięcznego okresu gwarancji, o którym mowa w  SIWZ (opis przedmiotu 
zamówienia), ofercie zostanie przyznane w tym kryterium  
0 (zero) punktów, bez dokonywania obliczeń  
b) za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji lub dłuższego, ofercie 
zostanie przyznana maksymalna liczba punktów w tym kryterium, tj. 20 punktów bez 
dokonywania obliczeń  
c) za zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż wymagany przez zamawiającego 
24 miesięczny okres gwarancji, a zarazem krótszego niż 36 miesięczny, oferty będą 
punktowane poprzez porównanie okresu gwarancji oferty badanej do najdłuższego 
zaoferowanego okresu gwarancji ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:  
Pg = [(Gb x 24): (Gn x 24)] x 20 pkt, gdzie:  
Gb - to okres gwarancji w ofercie badanej  
Gn - to najdłuższy zaoferowany okres gwarancji. 
UWAGA: Przy ocenie oferty w kryterium „okres gwarancji” najwyżej będzie 
punktowania oferta Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie na dostarczony przedmiot 
zamówienia wydłużonej gwarancji na podzespoły ciągnika inne niż silnik, tj. 24 
miesięcy lub 4.000 motogodzin – w zależności co nastąpi pierwsze, wydłużonej o 
podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy. 
 
Wydłużenie okresu gwarancji jest równoznaczne ze zwiększeniem ilości motogodzin, 
dla których obowiązuje udzielona gwarancja, wg poniższych zasad, Wydłużenie 
gwarancji na inne podzespoły niż silnik o: 

 - 1 miesiąc = 167 motogodzin 



 - 2 miesiące = 334 motogodzin 
 - 3 miesiące = 501 motogodzin 
 - 4 miesiące = 668 motogodzin 
 - 5 miesięcy = 835 motogodzin 
 - 6 miesięcy = 1002 motogodzin 
 - 7 miesięcy = 1169 motogodzin 
 - 8 miesięcy = 1336 motogodzin 
 - 9 miesięcy = 1503 motogodzin 
 - 10 miesięcy = 1670 motogodzin 
 - 11 miesięcy = 1837 motogodzin 
 - 12 miesięcy = 2000 motogodzin 
  

W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji, podanie „0”, „-„ lub 
„nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0pkt w 
niniejszym kryterium. 

 
3. każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym jako "serwis 

posprzedażny („S”)  
w następujący sposób:  
pod uwagę będzie brany ogólny koszt wszystkich obowiązkowych okresowych 
przeglądów gwarancyjnych w okresie 24 miesięcy (lub innym zaoferowanym okresie 
gwarancji) od dnia dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

 
Smin – najniższy koszt przeglądów gwarancyjnych spośród złożonych ofert 
oferty (zł); 
Sbad – koszt przeglądów gwarancyjnych w badanej ofercie (zł); 
Cśrednia – średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert (zł); 
Cbad - cena oferty badanej (zł); 
20% - waga kryterium „S” 

 
Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji 
zawartej w formularzu ofertowym, w przypadku nie podania w formularzu ofertowym 
żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-„ lub „nie dotyczy” lub informacji o 
równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium – jednocześnie 
w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej koszt okresowych przeglądów 
gwarancyjnych w umowie o zamówienie publiczne uwzględniać będzie 
wynagrodzenie w wysokości 0,00zł 

 
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie 
(suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska 
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem 
 

5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego: 

 



1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako 
najkorzystniejsza; 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym 
niż: 

a. 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) 
SIWZ; 

b. 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób; 
3. zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ 
jeżeli: 

a. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 
b. w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w 
następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 

4. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie 
wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich 
szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) 
zawieranej umowy; 

5. w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 
ustawy pzp, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców,  

6. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
lub 1a ustawy pzp. 

 

Rozdział 16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Nie dotyczy 
 

Rozdział 17. Środki ochrony prawnej 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Zgodnie z treścią art. 180 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych:  
2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy.  

2.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności:  

a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 
zapytania o cenę  

b. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  

c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia  
d. odrzucenia oferty odwołującego.  



2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2.  

3. Szczegółowe unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale 
VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

Rozdział 18. Inne informacje 
 

1. Zamówienia na dodatkowe dostawy: Zamawiający nie przewiduje udzielenia 
zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 

2. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie będzie 
korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

3. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać 
umowy ramowej. 

4. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Jedna oferta od jednego Wykonawcy: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną 

ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. 
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
8. Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest 

zgłosić się w celu zawarcia umowy. 
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich 

oferta zostanie wybrana, zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców przed zawarciem umowy. 

 

Rozdział 19. Załączniki do niniejszej specyfikacji 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
4. Informacja o grupie kapitałowej 
5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw 
6. Wzór umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

Zakład Usług Komunalnych  
Zławieś Wielka Sp. Zo.o. 

Rzęczkowo 48a 
87-134 Zławieś Wielka 

 
         
 
 
 

OFERTA 
Odpowiadając na ogłoszenie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę ciągnika 

rozlicznego 
 

znak postępowania: nr ZP34.271.1.2016 
 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 

 

CENA OFERTOWA     ...................................................................................PLN BRUTTO 

 

słownie złotych: 
...................................................................................................................................................
.. 

 

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

... 

 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  .............;%, co stanowi 
....................................PLN 

 

 

1. Oświadczamy, że: 
1) udzielamy ...................... miesięcznej  gwarancji na przedmiot 

zamówienia,  
2) oferujemy serwis posprzedażny w obowiązującym okresie gwarancji 

licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 
………………………………zł (słownie brutto: ………………………), 
- w tym koszt jednorazowego okresowego przeglądu gwarancyjnego w 
kwocie brutto ……………… zł (słownie brutto: ……………………………). 

3) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 50 dni od dnia 
podpisania umowy, 

 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 



4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia, 

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
zamówienia podany przez Zamawiającego,  

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

 
2. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   

umowy                    w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
3. Oferta została złożona na …………………….. stronach.  
 
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty : 

 Dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt VI SIWZ  oraz w pozostałej treści SIWZ 

 Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

 Dowód wniesienia wadium 

 Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu – 
jeżeli dotyczy 

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
NIP ..................................................  REGON ............................................................ 
 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
 
................................................................................................................................................... 
 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
.................................................................. 
 
Numer telefonu:…................................ 
  
Numer faksu:…................................... 
 
e-mail  :…............................................           
 
 
 
 
 
............................, dn. .............................        ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 
do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki 

 
  



         Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

 
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP34.271.1.2016 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 
 
Ja/My, niżej podpisany (i) 
 
........................................................................................................................................ 
 
działając(y) w imieniu i na rzec wykonawcy:  
(imię i nazwisko/ nazwa /firma i adres) 
 
 
........................................................................................................................................  
 
 
........................................................................................................................................ 
 
oświadczam(y), że spełniam(y) warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz 1b ustawy                     
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  
 
 
 
 
Miejscowość.........................., data.................2016 r. 
 
 
 
      
 .......................................................................... 
             (podpis osoby/osób uprawnionej/nych  
                 do reprezentowania Wykonawcy) 
 
  



         Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

 
 
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP34.271.1.2016 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
 
 
Ja/My, niżej podpisany (i) 
 
........................................................................................................................................ 
 
działając(y) w imieniu i na rzec wykonawcy:  
(imię i nazwisko/ nazwa /firma i adres) 
 
 
........................................................................................................................................  
 
 
........................................................................................................................................ 
 
oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych. 
 
 
 
Miejscowość.........................., data..............2016 r. 
 
 
 
      
 .......................................................................... 
             (podpis osoby/osób uprawnionej/nych  
                 do reprezentowania Wykonawcy) 
 
  



      Załącznik nr 4 do SIWZ   
 

 
 

.................................................... 
(oznaczenie Wykonawcy) 
 
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP34.271.1.2016 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

 
 

INFORMACJA 
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na                    
zakup i dostawę ciągnika rozlicznego 
 
informuję/my, że 
 
nie należę/my do grupy kapitałowej 1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku                        
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), o której mowa                             
w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
Miejscowość............................dnia......................2016 r. 
 
 
 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
           podpis osoby(osób)  uprawnionej/ych
                 do reprezentowania 
wykonawcy 
  

                                                           
1
 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie 

kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw  
 

Lp. Przedmiot 
Wartość 
(brutto) 

Data wykonania/ 
wykonywania 

Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane/lub są 
wykonywane 

1     

2     

3     

4     

     

     

Do niniejszego wykazu dołączono dowody określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie  
 
Miejscowość……….……………. data …..…2016r. 
                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

               podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych) 
                do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

WZÓR UMOWY NR ZP………………………… 

zawarta w dniu ................. roku pomiędzy: 
Zakładem Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48a, 
87-134 Zławieś Wielka, NIP …………………,  
Reprezentowana przez Sławomir Jakubowski – Prezes Zarządu, 
Zwany dalej Zamawiającym 

a 

(nazwa firmy) ............................................................., z siedzibą w ................................... 

przy ul. ....................................... NIP ............................... REGON ........................ 
reprezentowanym przez........, zwanym dalej Wykonawcą 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak 
postępowania ZP34.271.1.2016, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup (z dostawą do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego) fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, data produkcji ...................  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w treści oferty Wykonawcy, które to dokumenty stanowią 
integralną cześć niniejszej umowy i są załącznikami do niej. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w §1                          
z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w §1 spełnia warunki 
techniczne przewidziane  w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. 

 
§ 3 

Termin realizacji przedmiotu umowy - w ciągu 50 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§ 4  
1. Odbiór przedmiotu umowy (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) nastąpi w dniu 

uzgodnionym przez strony umowy i musi się zakończyć najpóźniej w dniu, określonym w 
§ 3. O dacie odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem z min.  
3-dniowym wyprzedzeniem. 

2. W czasie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia jakości  i funkcjonowania ciągnika, 
jego poszczególnych urządzeń oraz wyposażenia dodatkowego oraz zgodności 
technicznej przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 

3. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1) dokumenty gwarancji na cały przedmiot zamówienia, w których potwierdzone zostaną 

warunki gwarancji zgodne z treścią SIWZ oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę 
2) komplet dokumentów wymaganych przez prawo polskie niezbędnych do rejestracji 

pojazdu  
3) instrukcję obsługi i konserwacji ciągnika – w języku polskim. 
4) Klucze do pojazdu – 2 szt. 

 
 

§ 5 
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1. Wykonawca zapewni na swój koszt min. 2-godzinne szkolenie z zakresu obsługi 
ciągnika, będącego przedmiotem umowy dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego 

2. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowiącą 
załącznik do niniejszej umowy w kwocie ……………. złotych brutto (słownie złotych: 
………………………………………………..), w tym podatek VAT w kwocie ……... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie ulega 
podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie  wypłacone przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej prze Wykonawcę faktury 
VAT, w terminie  do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
 

§ 7 
1. Z tytułu dokonania okresowych przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji, w 

miejscu …………………….., Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: ………………….. zł brutto 
(słownie:…………………………………………………….). 
za każdy okresowy przegląd gwarancyjny. 

2. Zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i ofertą Wykonawcy dostarczony przedmiot umowy 
wymaga dokonania ……. (ilość) okresowych przeglądów gwarancyjnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją okresowego przeglądu gwarancyjnego, w tym koszty 
dojazdu Wykonawcy. 

4. Strony ustalają czas reakcji serwisu w okresie gwarancji i rękojmi na 7 dni od momentu 
zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia okresowego przeglądu gwarancyjnego 
.Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem fax-u na nr …….…. lub poczty 
elektronicznej na adres …..@............... wskazane przez Wykonawcę. 

5. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne, 
niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. 
Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca – 
nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. Podstawą zapłaty za okresowe przeglądy gwarancyjne będą faktury wystawione na 
Zamawiającego 

7. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze w terminie 30 dni od daty jej złożenia, 

8. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku 
 

§ 7 
1. Wykonawca na dostarczony ciągnik udziela gwarancji oraz rękojmi na okres 24 

miesięcy,w tym: 
a. 24 miesiące na silnik, oraz 
b. b) ………… (ilość) miesięcy na pozostałe podzespoły lub min. ……… 

motogodzin – zależnie co nastąpi pierwsze. 
2. Bieg gwarancji, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty 

odbioru przedmiotu dostawy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich 
stwierdzenia przy odbiorze. 
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3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach 
określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Strony ustalają czas reakcji serwisu w okresie gwarancji i rękojmi na 48 godzin od 
momentu zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy. Zgłoszenia dokonywane będą za 
pośrednictwem fax-u na nr ……. lub poczty elektronicznej na adres …..@............... 
wskazane przez Wykonawcę.  

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji 
rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania 
należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

7. W przypadku napraw gwarancyjnych dłuższych niż 7 dni Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu ciągnik zastępczy, odpowiadający parametrom technicznym sprzętu 
określonego w postępowaniu przetargowym. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 

2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia 
przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

3. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kary 
umownej, Zamawiający będzie uprawiony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i inne właściwe dla 
przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

Integralna częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
oferta Wykonawcy  

 
§ 10 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 
 


