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1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z o.o.,

Świątki 68 B, 11-008 Świątki

telefon: 508 834 799, 885 120 412, 89 616 98 83 w.104

KRS 0000570608

NIP 7393877487, 

REGON; 362216320

Godziny urzędowania: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek od  700 do 1500

 Środa od 700 do 1800

 Piątek od 700 do 1200 

e-mail: biuro@pukwodkanswiatki.pl

adres strony internetowej: pukwodkanswiatki.pl

adres strony internetowej BIP:  www.bip.swiatkinowoczesnagmina.pl?c=179

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 209.000,00  
EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst  
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w leasingu operacyjnym jednej sztuki używanej koparko-
ładowarki wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2008 roku. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 
koparko-ładowarki,  spełniającej  parametry  nie  gorsze  od  określonych  w  szczegółowym  opisie 
przedmiotu  zamówienia  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  SIWZ oraz  ubezpieczenie  maszyny 
w  zakresie OC i AC przez cały okres trwania umowy.

2. Warunki dotyczące leasingu operacyjnego:

1) Czas trwania umowy (okres leasingu) – 48 miesięcy

2) Opłata wstępna – 10% wartości  maszyny brutto,  płatna po podpisaniu bez uwag protokołu 
zdawczo – odbiorczego.

3) Wartość końcowa – do 10% wartości maszyny brutto

4) Przewidziana opcja wykupu z prawem pierwokupu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej.

5) Leasing udzielony będzie w złotych polskich

6) Spłata rat leasingowych w równych ratach miesięcznych, płatnych na podstawie wystawionych 
Faktur VAT  

7) Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia wliczane w raty leasingowe (OC, AC).

8) Możliwość skrócenia okresu leasingu .

3. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

a. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczoną koparko-ładowarkę, której ważność rozpocznie się 
od daty odbioru, na min. 3 m-ce



b. Wykonawca  udzieli  gwarancji  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  na  wykonane  czynności 
serwisowe,

c.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 
do 15 dni od dnia podpisania umowy.

d. Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go  do ruchu 
drogowego  w  Polsce  i  umożliwiające  jego  eksploatację  bezpośrednio  po  odbiorze  przez 
zamawiającego. 

e. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni szkolenie obsługi zamawiającego na 
terenie siedziby Zamawiającego w ramach zamówienia.

f. Wykonawca  wraz  z  koparką  przekaże:  świadectwo  homologacji  (potwierdzona  kserokopia), 
kartę maszyny książkę serwisową, instrukcję obsługi w wersji papierowej, w języku polskim.

g. Wykonawca  dołączy  do  oferty  szczegółowy  harmonogram  spłat  rat  leasingowych  (kwota, 
termin, inne)

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień

            (CPV):  29.52.26.00-0             - koparko- ładowarka

           66.11.40.00-2             - usługi leasingu operacyjnego

5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9.  Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa, o których mowa w art. 67  
ust.1 pkt 6 i 7 ustawy pzp.

11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a ustawy pzp oraz w art.29  
ust.4.

4. Termin wykonania zamówienia

1)  Przedmiot  zamówienia   należy  dostarczyć  do  siedziby  Zamawiającego w  terminie  15  dni  od 
podpisania umowy.

2) okres trwania umowy leasingu 48 miesięcy

5. Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie.:

a) kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;

Działalność  prowadzona  na  potrzeby  wykonania  przedmiotu  zamówienia  nie  wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:



Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3.  Jeżeli  wykonawca zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  4,  wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do 
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 
4.

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

Zamawiający nie przewiduje przesłanek wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5  
ustawy.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania 
wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b 
ustawy.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie  
internetowej  informacji,  o  której  mowa w art.  86 ust.  5  ustawy (tj.  informacji  z  otwarcia  ofert),  
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej,  o której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia, 
wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do siwz).

3.   W przypadku wspólnego ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców, aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu oraz aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się   o zamówienie.

4.   Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów potwierdzających  
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty  dotyczące  tego  wykonawcy  lub  może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17  
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014  
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami

1. Komunikacja  między  zamawiającym a  wykonawcami  odbywa się  za  pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. z 2016 r., poz.  
1113, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji  



elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
(t.j. Dz.U.z 2016 r., poz. 1030). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia  oraz  informacje  za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 
swoje zapytania pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka 
z o.o., Świątki 68 B, 11-008 Świątki lub telefonicznie na numer telefonu: 508 834 699, 508 834 799,  
89 616 98 83 w.104 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pukwodkanswiatki.pl.

Forma   pisemna  zastrzeżona  jest  do  złożenia  oferty  wraz  z  załącznikami,  w  tym  oświadczeń  i 
dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  oświadczeń  i 
dokumentów  potwierdzających  spełnienie  przez  oferowany  przedmiot  zamówienia  wymagań 
określonych przez Zamawiającego,  oświadczeń i  dokumentów mających na celu  wykazanie braku 
podstaw  do   wykluczenia   z   postępowania,  pełnomocnictwa   oraz  uzupełnień   złożonych   na 
wezwanie Zamawiającego.

 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych  listownie oraz poczty elektronicznej.

3. Zamawiający  nie  udziela  ustnych  i  telefonicznych  informacji,  wyjaśnień  czy  odpowiedzi  na 
kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania  pisemności 
postępowania.

4. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 

- Beata Grudzień

5.   1.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu składania ofert  
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  treści specyfikacji,  
zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 2.  W   przypadku   rozbieżności   pomiędzy   treścią   niniejszej   SIWZ,   a   treścią   udzielonych  
odpowiedzi,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść pisma  zawierającego  późniejsze oświadczenie  
Zamawiającego. 

 8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się  wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek 
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co 
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

2.  Oferta  ma  być  sporządzona  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.



5.  Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystym,  zamkniętym  opakowaniu/kopercie,  w  sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty/opakowania.

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy 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 one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć 
na  druku  OFERTA.  Informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  składane  w  ofercie  
wykonawca  wydziela  lub  oznacza  w  wybrany  przez  siebie  sposób  (np.  poprzez  złożenie
w/w  dokumentów  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  ,,tajemnica 
przedsiębiorstwa”  lub  poprzez  spięcie  (zszycie)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych  elementów 
oferty).

9. Dokumenty składające się na ofertę:

1. Wypełniony Formularz oferty,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób 
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to,  
że  jeżeli  upoważnienie  takie  nie  wynika  wprost  z  dokumentu  stwierdzającego  status  prawny 
wykonawcy,  to  do  oferty  należy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  Oświadczenia  dotyczące 
wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą.

2.  Wypełnione  oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia  z  postępowania,  którego  wzór 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wypełnione oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4.  Dokument  potwierdzający  ustanowienie  pełnomocnika  powinien  zawierać  wskazanie 
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,  Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, 
także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte 
wykonanie  zamówienia.  Dokument  ten  winien  być  podpisany  przez  wszystkich  Wykonawców 
ubiegających  się  wspólnie  o  zamówienie  publiczne.  Podpisy  muszą  zostać  złożone  przez  osoby 
uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli  wymienione  we  właściwym  rejestrze  lub  wpisie  do 
ewidencji  działalności  gospodarczej.  Wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane  będą 
wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących 
wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić  
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych 
podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowane wg poniższego wzoru:



Koperta  poza  oznakowaniem  jak  wyżej  musi  być  opisana  dodatkowo  nazwą  i  adresem  wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty Wykonawcy
w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.

Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże
w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę 
ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  
z  tego  braku,  np.  przypadkowe  otwarcie  oferty  przed  wyznaczonym  terminem  otwarcia,
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia 
ofert.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę  należy  złożyć  listownie  na adres Przedsiębiorstwa Usług  Komunalnych WODKAN Świątki 
Spółka z o.o., Świątki 68 B, 11-008 Świątki  lub osobiście w tymczasowej siedzibie Spółki , Świątki 87 
pok. 10 ( budynek Urzędu Gminy) do dnia 28.10.2016r. do godz. 9.00

2.Otwarcie  ofert  nastąpi  w  tymczasowej  siedzibie  Spółki  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych 
WODKAN Świątki Spółka z o.o., w Świątkach 87 pok. 17, w dniu  28.10.2016 o godz. 10,00.

12. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej specyfikacji.

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r., poz. 380 ze zm.) ten rodzaj 
wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może  
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było  
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§2. Jeżeli  jednak wskutek zmiany stosunków, której  nie  można było przewidzieć,  wykonanie  
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub  
rozwiązać umowę.

W  związku  z  powyższym cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania 
zamówienia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku 
VAT- jeżeli występuje. 

3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz  obejmować  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej
z  obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia  koszty  nie  ujęte,
a niezbędne do wykonania zadania. Będą to w szczególności następujące koszty: podatku VAT. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być 
podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  w  ust.  1  niniejszego 
paragrafu.



4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.

5.  Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej  
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  zamawiającego,  czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:

− Cena oferty brutto  – 70%

− okres gwarancji  ( podany w miesiącach)– 10%

− ilość przepracowanych  motogodzin    -      20%

1.1 Kryterium ceny:

                                           CENA- 70 %

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium ceny :

                   C=(Cn/Cb) x 100 x 70%

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej,

100 – wskaźnik stały,

70% – procentowe znaczenie kryterium „ceny”,

Cena  powinna  obejmować  wszelkie  koszty  związane  z  dostawą  całości  przedmiotu  zamówienia  
opisanego w SIWZ.

 1.2. Kryterium gwarancja- podana w miesiącach:

                                                                          Gwarancja  - 10%

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium gwarancji:

                                                           G=(Gb/Gn) x 100 x 10%

gdzie; Gb – gwarancja wg oferty badanej

           Gn – gwarancja wg oferty najkorzystniejszej ( najdłuższej)

przy czym minimalna liczba miesięcy gwarancji ustalona przez Zamawiającego wynosi 3.

1.3. Kryterium ilości przepracowanych motogodzin ( podanych w motogodzinach)

                                   Ilość przepracowanych motogodzin – 20%

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium ilości przepracowanych motogodzin.

                                     I = (In/Ib) x 100 x 20%

In -ilość motogodzin wg oferty najkorzystniejszej (najmniejsza liczba motogodzin)



Ib- ilość motogodzin wg oferty badanej.

przy  czym  maksymalna  liczba  udokumentowanych  przepracowanych  mth  ustalona  przez 
Zamawiającego wynosi 5000.

1.4.  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta,  która uzyska najwyższą punktację otrzymaną po 
zsumowaniu punktów uzyskanych  w ramach kryteriów określonych w pkt 1.1, 1.2, 1.3. SIWZ.

 Brak wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług,  doliczy  do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.

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

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce 
zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania  działalności  wykonawcy,  którego  ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są  
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną  
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy 
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyci środków komunikacji  elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli  zostało przesłane w inny sposób, z  
zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

4.  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  zobowiązany jest  do zawarcia  umowy zgodnie  z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach

1. Przygotowanie  umowy  z  załącznikami  jest  obowiązkiem  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie 
wybrana.

2. Umowa o zamówienie publiczne musi zawierać postanowienia wynikające z treści niniejszej SIWZ 
oraz danych zawartych w złożonej ofercie przez Wykonawcę.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą w terminie do  
15 dni od dnia podpisania umowy.

4. Umowę zawiera się na okres 48 miesięcy.



5. Po tym okresie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność przedmiotu umowy za cenę 
10% ceny wyłonionej oferty (brutto)

6. Wykonawca udzieli zgodnie ze złożoną ofertą gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonej ko-
parko – ładowarki.

7. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem 5 dniowym o dacie odbioru 
techniczno - jakościowego koparko – ładowarki.

8. Odbiór techniczno -jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

9. Odbiór koparko - ładowarki nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 
przez strony umowy potwierdzającego zgodność stanu technicznego oraz parametrów technicznych z  
formularzem oferty technicznej.

10. Zasady i terminy płatności:

 Opłaty miesięczne (raty leasingowe) płatne będą począwszy od miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym przedmiot umowy został oddany Zamawiającemu do użytkowania.

 Rata leasingowa płatna będzie w dniu ustalonym z Wykonawcą

 Opłata wstępna uiszczona będzie w dniu podpisania umowy

11. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonaw-
cy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 
umowy

12. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Za-
mawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od ustalonego w umowie terminu

13. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy strony uzgodnią termin ich usunięcia.  
Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki od ustalonego 
przez strony terminu

14. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie 15 dni od upływu terminu na dostarczenie 
przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

15. Umowa może być zmieniana, wypowiadana pod warunkiem zgodności z art. 144 pzp

16. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami SIWZ, w szczególności „Istot-
nych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy, ofertą, bądź in-
nymi dokumentami regulującymi stosunki stron, pierwszeństwo mają regulacje SIWZ.

17. Umowa w sprawie zamówienia jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia określonego w SIWZ.

18.  W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą  umową zastosowanie  mają  przepisy  ustawy Prawo 
zamówień publicznych, kodeks cywilny

19. Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy określonego 
w ofercie.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia



W prowadzonym postępowaniu  mają  zastosowanie  środki  ochrony  prawnej  określone  w ustawie
w Dziale VI Środki Ochrony Prawnej.
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