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PRZETARG NIEOGRANICZONY

O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 209.000,00 EURO

„Dostawa nowej koparko-ładowarki
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

Zatwierdzam.

Prezes Zarządu Spółki

Stanisław Miszczak
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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  nowej  koparko-
ładowarki wyprodukowanej w 2016 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.

Oferowany pojazd (maszyna) musi: 

a)  być  fabrycznie  nowa  i  wyprodukowana  w  roku  2016  (zgodna  z  formularzem  specyfikacji 
technicznej). Fabryczna kompletacja i wyposażenie maszyny - przeznaczone dla krajów europejskich i 
ruchu prawostronnego, spełniające wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Ruchu Drogowym; 

b) pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski i posiadać minimum 1 rok gwarancji 
producenta  realizowanej  na  terenie  Unii  Europejskiej  oraz  ewentualny  limit  motogodzin  do 
zakończenia gwarancji wynoszący minimum 1000 mth (w zależności co nastąpi szybciej); 

c) mieć zapewniony przez Wykonawcę autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

2. Warunki dotyczące leasingu operacyjnego:

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

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

c) Wartość końcowa – do 10% wartości maszyny brutto

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

e) Leasing udzielony będzie w złotych polskich

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

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

h) 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. 12 m-cy

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):  43.26.00.00-3            - 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 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."

12.  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę  kluczowych 
części zamówienia.

13. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

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).

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

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:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością, 11-008 Świątki 68 B   

           oraz z informacją:

„Oferta do przetargu nieograniczonego na dostawę nowej koparko- ładowarki

w formie leasingu operacyjnego  z opcją wykupu”

(nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj.  30-11-2016r. godz. 10 00)

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 30.11.2016r. 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  30.11.2016 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 – 90%

− okres gwarancji  ( podany w miesiącach)– 10%

1.1 Kryterium ceny:

                                           CENA- 90 %

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium ceny :

                   C=(Cn/Cb) x 100 x 90%

gdzie:



Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej,

100 – wskaźnik stały,

90% – 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  12 (lub 
ewentualny limit motogodzin do zakończenia gwarancji nie niższym niż 1000 mth – w takim wypadku 
zastępuje się liczbę miesięcy na mth)

1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą punktację otrzymaną po 
zsumowaniu punktów uzyskanych  w ramach kryteriów określonych w pkt 1.1, 1.2, 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, przy czym Zamawiający wymaga, aby w 
treści zawieranej umowy znalazł się zapis „W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postano-
wieniami SIWZ, w szczególności „Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone w tre-
ści zawieranej umowy, ofertą, bądź innymi dokumentami regulującymi stosunki stron, pierwszeństwo 
mają regulacje SIWZ”.

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

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

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

19. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu 
umowy. 

20. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy 



z formularzem specyfikacji technicznej 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 
umowy, w tym również za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich kierowane do przedmiotu 
umowy. 

22.  Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zwolni  Zamawiającego  od  wszelkich  ewentualnych 
roszczeń osób trzecich kierowanych do przedmiotu umowy. 

23. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy liczny jest od wydania przedmiotu 
umowy i kończy się z upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia gwarancji.

24. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że maszyna dostarczona w ramach umowy jest wolna 
od jakichkolwiek wad fizycznych, w tym wad. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 

25.  Wykonawca,  bezpośrednio  po  podpisaniu  protokołu  odbioru  maszyny  wyda  Zamawiającemu 
dokument gwarancyjny odnośnie jakości przedmiotu umowy. 

26.  Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  obejmuje  zarówno  wady  powstałe  z  przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie 
inne wady fizyczne maszyny,  powstałe  z  przyczyn,  za które  Wykonawca lub inny gwarant ponosi 
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

27. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany 
maszyny lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni 
obowiązku wymiany maszyny na wolną od wad lub usunięcia  wad w drodze naprawy w terminie 
określonym  w  dokumencie  gwarancji,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  usunięcia  wad  w  drodze 
naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 
podstawie Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

28. Strony zgodnie ustalają, że naprawy związane ze zgłoszoną reklamacją będą się odbywały we 
wskazanej przez Zamawiającego placówce. Jeżeli będzie to niemożliwe lub związane z nadmiernymi 
trudnościami, Zamawiający wyrazi zgodę na naprawę w placówce wskazanej przez Wykonawcę, przy 
czym koszty dostarczenia maszyny na miejsce naprawy nie obciążają Zamawiającego.

29.  Ewentualne  spory,  które  mogą wyniknąć  na  tle  realizacji  umowy,  Strony  rozstrzygać  będą w 
drodze negocjacji, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej. Sądem właściwym 
jest sąd siedziby Zamawiającego. 

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.



Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA

…………………………….

(nazwa firmy oraz adres 
wykonawcy)

…………………………….

(NIP)

…………………………….

(numer telefonu i faksu)

…………………………….

(adres e-mail)

…………………………….

(adres do korespondencji)

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

Świątki 68 B, 11-008 Świątki

Oferuję/my  do  wykonania  zamówienie  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
i załącznikach do niej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dostawa nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Oferuję fabrycznie nowy pojazd, ………... rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie pojazdu 
przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, 

spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy o Ruchu Drogowym. Oferowany pojazd pochodzi z oficjalnego 
kanału  dystrybucji  na  terenie  Polski.  Okres  gwarancji  wynosi  ………..  miesięcy  od  dnia  odbioru 
pojazdu. Ewentualny limit  motogodzin do zakończenia gwarancji  wynosi minimum …...  mth - opis, 
parametry i wyposażenie oferowanego pojazdu zawarte zostały w formularzu specyfikacji technicznej; 

1. Cena oferty:

wartość netto …………………………..     /słownie: ………………………………………/

podatek VAT ………. kwota:…………… /słownie: ........................................................./

wartość brutto .......................................... /słownie: .........................................................../

w tym :

Rodzaj opłaty Liczba opłat Opłata w % Suma netto VAT Suma brutto

Wartość maszyny netto zł ………………….. , brutto zł ………………………….

Czynsz inicjalny 1 10

Raty 
leasingowe

47

Wartość 
końcowa

1 Do 10

Ogółem
wartość oferty
2. Koszt ubezpieczenia sprzętu przez cały okres trwania leasingu wynosi......................zł brutto, przy 
czym ubezpieczenie zostało wliczone w raty leasingowe.



3. Marka i model oferowanej koparko – ładowarki:
………………………………………………………………………… , 

4.  Termin  wykonania  zamówienia  tj.  dostawy  koparko-ładowarki  wynosi  ..........................dni  od 
podpisania umowy.

5. Termin płatności do ….. dnia każdego miesiąca poczynając od …........

6.  Zapewniamy  serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  w  autoryzowanej  najbliższej  stacji  obsługi 
oferowanej  marki  w   ...................................................................................................................
podać adres/y

7. nazwa (firma) podmiotu: ......................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy.

Składamy*  niniejszą  ofertę  we  własnym  imieniu  /  jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 
udzielenie  zamówienia*.  Składając  niniejszą  ofertę  jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o 
udzielenie  zamówienia,  ponadto  oświadczamy,  iż  będziemy  odpowiadać  solidarnie  za  realizację 
niniejszego zamówienia,  oraz że  Pełnomocnik  zostanie  upoważniony do zaciągania  zobowiązań  i 
otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas*,

(* niepotrzebne skreślić)

8. Oświadczenie wykonawcy:

a) Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia 
i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń.

b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania 
oferty i nie wnosimy uwag.

c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

d) Oświadczamy,  że  jako wykonawca składający ofertę  (wspólnicy konsorcjum składający ofertę 
wspólną)  oraz  podmioty,  na  których  zasoby  się  powołujemy  nie  podlegamy  wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

e) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie 
przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez zamawiającego w SIWZ.

f) Oświadczamy,  że  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  złożymy  w terminie  3  dni  od  dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy 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 przedstawimy 
dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji 
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

g) Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach załączonych do oferty oraz
są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

9.  Zgodnie  z  art.  36b  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  informujemy,  że  zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................

b) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................

c) wykonanie części dotyczącej .......................... podwykonawcy …..........................................

10. Zobowiązania Wykonawcy w przypadku przyznania zamówienia:

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

b) zobowiązuje się dostarczyć deklarację zgodności przedmiotowego pojazdu; 



c) zobowiązuję  się  zapewnić  autoryzowany  serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny 
przedmiotowego pojazdu; 

d) zobowiązuję  się  w  okresie  gwarancyjnym  do  podjęcia  czynności  naprawczych 
przedmiotowego pojazdu w czasie do 48h od momentu zgłoszenia uszkodzenia; 

e) zobowiązuję  się  zapewnić  przeprowadzenie  nieodpłatnego  szkolenia  praktycznego  (2 
pracowników  Zamawiającego)  w  siedzibie  Zamawiającego  w  zakresie:  bhp,  obsługi  i 
eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu;

f) zobowiązuję  się  wystawić  imienne  zaświadczenia  dla  przeszkolonych  operatorów 
upoważniających do wykonania obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowego pojazdu; 

g) zobowiązuję się dostarczyć instrukcję obsługi przedmiotowego pojazdu zawierającą elementy 
dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz instrukcji konserwacji - w języku polskim; 

h) zobowiązuję  się  dostarczyć  katalog  części  zamiennych  i  układów,  które  nie  są  objęte 
gwarancją w języku polskim lub angielskim jeśli części i podzespoły opisane są za pomocą 
kodów i numerów – w formie pisemnej lub elektronicznej; 

i) zobowiązuję się wystawić kartę gwarancyjną na przedmiotowy pojazd; 

j) zobowiązuję  się  dostarczyć  przedmiotowy  pojazd  do  miejsca  dostawy,  tj.  siedziby 
Zamawiającego

11. Inne informacje Wykonawcy:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

[...] Tak [....] Nie 

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

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

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

Oferta sporządzona jest na …………….. ponumerowanych stronach.

12. Załączniki do Oferty:

a) specyfikacja techniczna oferowanej maszyny

b) …………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………

d) ………………………………………………………………...

………………………………………………

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

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

Świątki 68 B, 11-008 Świątki

Wykonawca:

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  nowej 
koparko-ładowarki  w  formie  leasingu  operacyjnego  z  opcją  wykupu prowadzonego  przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z o.o., oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 
ustawy.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w  
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

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

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

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

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/ych  zasoby  powołuję  się  w  niniejszym 
postępowaniu,  tj.:  …………………………………………………………………….………… (podać pełną 
nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG)  nie  podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w  
art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  będący/e  podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia.

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)



Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu

Wykonawca:

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  nowej  koparko-
ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych WODKAN Świątki Spółka z o.o., oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego
w …………..…………………………………………………..……………………………… (wskazać dokument i  
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)



Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz minimalnych parametrów technicznych, wyposażenia oraz pozostałych 
wymogów dotyczących oferowanej koparko-ładowarki.

Wymagania Zamawiającego
PARAMETRY TECHNICZNE

1 Rok produkcji 2016, 

2
Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem , bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin 
minimum Stage IIIB
moc silnika  od 74kW, nie większa niż 80kW                                                                                                           

3 Napęd 4x4, koła jezdne z oponami o bieżniku przemysłowym , nie niższe niż ; przednie -18”, tylne – 26 „

4

Łyżka otwierana , wielofunkcyjna; 6 w jednym-możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania 
rozściełania i wyrównywania, z systemem samopoziomowania łyżki i układem stabilizacji , z układem powrotu 
łyżki do pozycji ładowania ,udźwig min. 3400kg o pojemności min. 1-1,2 m³  z widłami do palet  wysokość  
załadunku  3.0 m- 3,5m.

5 Wieża tylna przesuwna , możliwość kopania minimum 5,4m,
6 Szybkozłącze łyżki tylnej
7  Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne

8
KABINA KIEROWCY  komfortowa ; z obrotowym fotelem, z ogrzewaniem i wentylacją ,spełniająca wymagania 
konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB.

9
MASA
Masa eksploatacyjna koparki max. 8500 kg

10  Zbiornik oleju hydraulicznego metalowy
11 Zbiornik paliwa metalowy  min. 125l

12
Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego 
producenta( silnik,skrzynia biegów, mosty)

13 Średnica zawracania koparko- ładowarki bez hamulca max. 9,5m

14
Skrzynia biegów maszyny manualna ,przełączalna pod obciążeniem, minimum 4 biegi do przodu i cztery do 
tyłu

15 2 niezależne układy hamowania , hamulec zasadniczy hydrauliczny, samoregulujący się

16
Układ hydrauliczny zasilany dwusekcyjną pompą zębatą o wydajności min. 140litrów/ minutę, i ciśnieniu min. 
250barów.

17 Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie

18
Maszyna wyposażona w błotniki przednie i tylne,skrzynka narzędziowa,immobiliser, w fabryczny system 
nawigacji GPS

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
1 Trzy łyżki 300 – 350mm,600-700mm i 120-150mm (skarpowa)..
2 Pług do śniegu
3 Szybkozłącze ładowarkowe

WARUNKI DODATKOWE
1 Świadectwo homologacji 
2 Karta maszyny , pojazd musi być dopuszczony do ruchu zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym
3 Książka serwisowa
4 Instrukcje obsługi w języku polskim. Szkolenie obsługi zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego.
5 Gwarancja  na oferowany koparkę musi wynosić minimum 12 miesięcy. bez limitu godzin. 

6

Wykonawca  musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny .  Czas fizycznej reakcji 
w okresie gwarancji (tj. przyjazd na miejsce awarii) do 24 godzin od zgłoszenia  telefonicznego lub mailowego.
 Zakończenie naprawy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jej 
rozpoczęcia.

7
Koparko-ładowarka musi być wyposażona  w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, 
apteczki,trójkąta,światła ostrzegawczego(„koguta”)

8
Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą w terminie do 15 dni od 
dnia podpisania umowy.

9 Wykonawca załączy szczegółowy harmonogram spłat leasingowych.
10



Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty technicznej do

wykazu minimalnych parametrów technicznych, wyposażenia oraz pozostałych wymogów 
dotyczących oferowanej koparko ładowarki.

Wymagania Zamawiającego      Oferowane przez Wykonawcę parametry  techniczne
PARAMETRY TECHNICZNE

Marka i model oferowanej koparko-ładowarki…

1 Rok produkcji 2016, 
2 Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem , bez 

filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji 
spalin minimum Stage IIIB
moc silnika  od 74kW, nie większa niż 80kW              

3 Napęd 4x4, koła jezdne z oponami o bieżniku 
przemysłowym , nie niższe niż ; przednie -18”, tylne 
– 26 „

4 Łyżka otwierana , wielofunkcyjna; 6 w jednym-
możliwość spychania, ładowania, kopania,chwytania 
rozściełaniai wyrównywania,z systemem 
samopoziomowania Łyżki i układem stabilizacji , z 
układem powrotu łyżki do pozycji                 
ładowania ,udźwig min. 3400kg o pojemności min. 
1-1,2 m³  z widłami do palet  wysokość  załadunku  
3.0 m- 3,5m.

5 Wieża tylna przesuwna , możliwość kopania 
minimum 5,4m,

6 Szybkozłącze łyżki tylnej
7  Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne
8 KABINA KIEROWCY  komfortowa ; z obrotowym 

fotelem, z ogrzewaniem i wentylacją ,spełniająca 
wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, 
poziom hałasu w kabinie do 75 dB.
 

9 MASA
Masa eksploatacyjna koparki max. 8500 kg

10  Zbiornik oleju hydraulicznego metalowy
11 Zbiornik paliwa metalowy  min. 125l
12 Wszystkie główne komponenty układu napędowego 

wyprodukowane przez jednego 
producenta( silnik,skrzynia biegów, mosty)

13 Średnica zawracania koparko- ładowarki bez 
hamulca max. 9,5m

14 Skrzynia biegów maszyny manualna ,przełączalna 
pod obciążeniem, minimum 4 biegi do przodu i 
cztery do tyłu

15 2 niezależne układy hamowania , hamulec 
zasadniczy hydrauliczny, samoregulujący się

16 Układ hydrauliczny zasilany dwusekcyjną pompą 
zębatą o wydajności min. 140litrów/ minutę, i 
ciśnieniu min. 250barów.

17 Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane 
hydraulicznie

18 Maszyna wyposażona w błotniki przednie i 



tylne,skrzynka narzędziowa,immobiliser, w fabryczny 
system nawigacji GPS

DODATKOWE WYPOSAŻENIE
1 Trzy łyżki 300 – 350mm,600-700mm i 120-150mm 

(skarpowa)..
2 Pług do śniegu
3 Szybkozłącze ładowarkowe

WARUNKI DODATKOWE
1 Świadectwo homologacji 
2 Karta maszyny , pojazd musi być dopuszczony do 

ruchu zgodnie z przepisami ustawy o ruchu 
drogowym

3 Książka serwisowa
4 Instrukcje obsługi w języku polskim. Szkolenie 

obsługi zamawiającego na terenie siedziby 
Zamawiającego.

5 Gwarancja  na oferowany koparkę musi wynosić 
minimum 12 miesięcy. bez limitu godzin. 

6 Wykonawca  musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny 
.  Czas fizycznej reakcji 
w okresie gwarancji (tj. przyjazd na miejsce awarii) 
do 24 godzin od zgłoszenia  telefonicznego lub 
mailowego.
 Zakończenie naprawy powinno nastąpić w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jej 
rozpoczęcia.

7 Koparko-ładowarka musi być wyposażona  w pakiet 
podstawowy składający się z gaśnicy, 
apteczki,trójkąta,światła ostrzegawczego(„koguta”)

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

9 Wykonawca załączy szczegółowy harmonogram 
spłat leasingowych.

10 Wyposażenie  dodatkowe  (oprócz  wymaganego) 
oferowane przez Wykonawcę

Miejscowość i data ….....................................................  Podpis Wykonawcy…......................................



Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

……………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Oświadczam, że:

1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184  z późn. zm.)*

2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, w załączeniu lista podmiotów należących do grupy  *  :

a) ………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………

d) ………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że istniejące między członkami grupy powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkuren-
cji w postępowaniu o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

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

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

/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-ów)/

1
Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.


	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

