PN 3/2020

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki”

Przetarg nieograniczony

Zatwierdził:

Szamotuły , dnia 14.02.2020 r.

1.
ZAMAWIAJĄCY
„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
tel: +48 61 29 218 29 (centrala)
fax:+48 61 29 218 57
e-mail: sekretariat@zgkszamotuly.pl
2.
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: PN 3/2020 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3.
TRYB POSTĘPOWANIA
a)
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.) zwanej dalej „ustawą”. Wartość postępowania mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy.
b)
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki’’
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej śmieciarki.
4.1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami do SIWZ:
1)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ
4.2
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
34114000-9 - Pojazdy specjalne
34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów
34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów
4.3
Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami
własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub
równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów
gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie
rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w
stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów
prawa.
4.4
4.4.1

Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

4.4.2 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4.4.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.4.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w prace dostaw. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację zadań.
4.4.5 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
4.4.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
4.4.7 Przepisy pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
4.4.8 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4.5

Warunki finansowania:

1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Pzp.
7.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
Pzp.
9.
Zamawiający nie przewiduje wymagań z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10.
Zamawiający nie określa procentowej części wynagrodzenia na podstawie art. 143a ust. 3 Pzp.
11.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.
12.
Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie będzie odbywać się z zastosowaniem procedury
z art. 24 aa ustawy prawo zamówień publicznych czyli po ocenie ofert Zamawiający zbada czy oferta
najkorzystniejsza pochodzi od wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

5.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnym do dnia
31.08.2020 r.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 7.2.

6.2.
Warunki udziału w postępowaniu.
Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
6.2.1.1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co
najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie specjalistycznego samochodu - śmieciarki o wartości minimum
500.000,00 zł. brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
6.2.1.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że dysponuje następującymi osobami, które
zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
a.
Zamawiający nie stawia żądnych warunków w tym zakresie.
Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
6.2.1.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę minimum 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
6.3.
Poleganie na zasobach innych podmiotów
6.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.3.2. 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.
6.3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
6.4.
Fakultatywne podstawy wykluczenia
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy przewiduje wykluczenie wykonawcy 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 2015r.,

poz. 978, ze zm.) 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, ze zm.).
6.5.
Wykonawcy występujący wspólnie
6.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.5.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.5.3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców –
jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.
6.5.4. Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu,
określone w pkt 7.2.
6.5.5. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
6.6.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą:
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez
Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

6.7.
Środki naprawcze (self-cleaning)
6.7.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.7.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1).
6.7.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji.
7.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
7.1.

Oświadczenie wykonawcy

7.1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia:
7.1.1.1. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
7.1.1.2. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, których wzór stanowią załączniki 2,3 do
siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa w ust. 1.
7.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1,
7.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.2.
Dokumenty składane przez Wykonawcę
7.2.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
7.2.1.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wskazanych w pkt 7.3. siwz
7.2.1.2. brak podstaw wykluczenia – wskazanych w pkt 7.4. siwz
7.2.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
7.2.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 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 2017 r. poz. 570).
7.2.4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają:
7.2.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.2.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
7.2.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

7.2.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.2.5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 8.4. siwz.
7.2.6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.4. siwz,
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy.
7.2.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje 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.
7.3.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
7.3.1. wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
7.3.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
7.4.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
7.4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
7.4.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
7.4.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7.4.4. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
7.5.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
7.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
7.5.1.1. pkt 7.4.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5.1.2. pkt 7.4.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.5.2. 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 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 przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.6.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 7.4.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7.7.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć
zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez
właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich
dokumentów wymienionych w pkt 7.3. oraz 7.4. siwz
7.8.
Forma oświadczeń i dokumentów
7.8.1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 7, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale,

7.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
7.8.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
7.8.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej,
7.8.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w pkt 7, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
7.8.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
7.3., 7.4., które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 7.2.
8.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
8.1.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz.
1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub e-maila.
8.2.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu/e-maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3.
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8.4.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw: oświadczenia, składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
8.5.
Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Agata Kocik – e-mail przetargi@zgkszamotuly.pl
9.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2.
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
9.3.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.4.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.5.
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, etc. powinno być parafowane i pieczętowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie
uwzględnione.
9.6.
Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty
powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.
9.7.
W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec oraz wykazać, które informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale
ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
9.8.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
oraz opisane:
Przetarg nieograniczony pn.:
„Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki”

Nie otwierać oferty przed dniem 25.02.2020 r. godz. 10:00
9.9.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
10.1. Cena oferty jest ceną kosztorysową brutto.
10.2. Wartość należy wykazać w tabeli umieszczonej w formularzu ofertowym w pkt. 1.
10.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia między stronami.
10.4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
10.5. 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
10.6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził 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.
11.
11.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 14, 64-2500 Szamotuły,
do dnia 25.02.2020 r. do godziny 09:55
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Wojska Polskiego 1,64-500 w Szamotułach
dniu 25.02.2020 r. o godzinie 10:00

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
13.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
13.2. 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 terminu, o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
13.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
14.
KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
cena (C) – waga 100 %
14.2. Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin / Co x 100 pkt.
gdzie: Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
14.3. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższa
liczbę punktów.
Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie, po
uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć
Zamawiającemu:
15.1.1. Umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla
jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu
wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności (o ile nie została przedłożona wraz
z ofertą),
15.2. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

16.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
17.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

17.1 Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę z uwzględnieniem
postanowień zawartych w niniejszej SIWZ.
17.2 ISTOTNE POSTANOWIENIA NA DOSTAWĘ ŚMIECIARKI:

Dokumentacja postępowania, w tym SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną
część umowy.


W dniu protokólarnego odbioru śmieciarki Wykonawca przekaże Zamawiającemu:



dokument potwierdzający prawo własności,


kompletną dokumentację techniczną śmieciarki określającą jej markę, parametry techniczne oraz
wyposażenie;

instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu, zabudowy i wyposażenia dodatkowego oraz katalog
części zamiennych i kartę gwarancyjną (w języku polskim);

dokumenty umożliwiające rejestracje pojazdu, tj. m. in. świadectwo homologacji podwozia,
świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu, deklaracja zgodności CE dla zabudowy, karta pojazdu;


listę adresów punktów serwisowych;



komplet kluczyków.


Dostawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia pracowników Zamawiającego
(szkolenie należy udokumentować) w zakresie:
- budowy i obsługi przedmiotu zamówienia;
- okresowej obsługi technicznej tj. wymiana materiałów eksploatacyjnych;
- konserwacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia zapewni udzielenie gwarancji:
- na podwozie na okres 36 miesięcy bez limitu;
- na zabudowę na okres 36 miesięcy bez limitu.
Bieg terminu gwarancji zaczyna się w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z naprawą śmieciarki w ramach gwarancji, także te związane z dojazdem mechaników do usunięcia awarii
lub transportem maszyny do autoryzowanego punktu serwisowego i z powrotem.

W ramach gwarancji Wykonawca będzie montował oryginalne części dostarczone przez
autoryzowanego producenta.

Wykonawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu 24 godzin (dni
robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Wykonawca podejmie
naprawę w ciągu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku
zaistnienia awarii wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowodowałaby
konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż kolejne 72 godziny (dni robocze) licząc od momentu
podjęcia naprawy, Wykonawca udostępni nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o
parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie.


Okres niesprawności pojazdu od dnia zgłoszenia awarii do dnia przywrócenia do pełnej
funkcjonalności powoduje przedłużenie, o ten okres, czas trwania gwarancji.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis techniczny oraz przeglądy gwarancyjne przez
autoryzowany serwis oferowanego pojazdu.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na swój koszt transport unieruchomionego pojazdu do
autoryzowanego punktu serwisu lub przyjazd grupy serwisowej do siedziby zamawiającego.

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 7.
17.3 Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
17.3.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez
Zamawiającego.
17.3.2
Zmiana
zaoferowanego
sprzętu
na
sprzęt
o
parametrach
tożsamych lub
lepszych
od
przyjętych
w
ofercie
w
przypadku
wycofania
z
rynku
oferowanego sprzętu. Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy.
17.3.3
Wynagrodzenie
należne
Wykonawcy
z
tytułu
realizacji
Umowy
ulegnie odpowiedniej zmianie o kwotę dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w wyniku
zmiany
przez
powszechnie
obowiązujący
przepis
prawa,
w
szczególności:
stawki podatku od towarów i usług. Wykonawca, w terminie 30 dni od opublikowania zmiany przepisów,
o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wniosek o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego, przy czym: wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towaru i usług,
wynikającej ze zmienionych przepisów.
18.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie
18.1. 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.
18.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
18.2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
18.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
18.2.3. odrzucenia oferty odwołującego;
18.2.4. opisu przedmiotu zamówienia;
18.2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.3. 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.

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
19.
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
19.1. 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 oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
19.2. Wykonawca nie może zastrzec informacji których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
19.3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503)”.
20.
INFORMACJE KOŃCOWE
20.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
20.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
20.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 19.2.
20.4. 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.

21. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakład Gospodarki Komunalnej w
Szamotułach" Sp. z o.o.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach
Sp. z o.o. jest Pani Aleksandra Cnota- Mikołajec, kontakt: abi@eduodo.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa
Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHICZNA
Podwozie
1.
Podwozie (samochód) – samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019

Trzyosiowe 6x2 z z napędem na tylną oś i oś wleczona z kierowanymi kołami za osią napędową.

Zawieszenie pojazdu – przód resory paraboliczne z tyłu zawieszenie pneumatyczne
(wzmacniane) – klasa podwozia ciężka dla transportu na drogach o złej jakości nawierzchni lub na
drogach nieutwardzonych.

Rozstaw osi pojazdu od 3700 do 3950 mm

DMC – 26000 do 29000 kg

Nośność osi przedniej ok. 8000kg

Nośność osi tylnej ok. 21000kg

Przednie i tylne amortyzatory wzmocnione

Zbiornik paliwa minimum 250 litrów (aluminium lub stal)

Hamulce tarczowe

Hamulec silnikowy + ABS

Akumulatory standardowe z głównym wyłącznikiem prądu

Wlot ssania powietrza standard

Rura wydechowa – standard lub wydech górny za kabiną

Belki przeciwnajazdowe (przód i boki)

Zderzak przedni stalowy lub plastikowy

Nadkola tylne z chlapaczami

Chlapacze kół osi przedniej

Poziom hałasu zewnętrznego 80 db

Lampy obrysowe przód i tył

Zaczep do holowania z przodu pojazdu

Kolor podwozia czarny lub szary

Kolor kabiny biały – ewentualnie uzgodniony z zamawiającym

Silnik z zapłonem samoczynnym – turbodoładowany o pojemności minimum 9dm³

Silnik rzędowy 5-6 cylindrowy

Norma emisji spalin EURO – 6

Moc minimum 300KM

Max moment obrotowy: min 1400 Nm

Ogranicznik prędkości 85km/h

Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy

Skrzynia biegów manualna min 6 biegowa lub automatyczna wyposażona w bieg pełzający

Blokada mechanizmu różnicowego + hill hold

Homologacja na pojazd kompletny – komplet dokumentów do rejestracji pojazdu

Ogumienie R 22,5 – renomowanej firmy europejskiej lub równoważne


Obręcze kół stalowe

Pełnowymiarowe koło zapasowe

Kabina dzienna, standardowa, klimatyzowana

Dwa fotele dla pasażerów z miejscem za fotelami dla wyposażenia i oddzielnymi pasami
bezpieczeństwa

Kierownica z lewej strony

Stopnie ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z kabiny ( z dodatkowym oświetleniem)

Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera

Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera

Elektrycznie podgrzewane lusterka

Lusterka po stronie kierowcy i pasażera sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97

Lusterko przednie rampowe

Reflektory H 7

Światła jazdy dziennej typu LED

Lampa ostrzegawcza zespolona z napisem ZGK Szamotuły zamontowana na dachu kabiny
2.

Wyposażenie dodatkowe


Fotel kierowcy amortyzowany dodatkowo z zintegrowanym pasem bezpieczeństwa

Dywaniki podłogowe gumowe

Wentylacja i ogrzewanie kabiny

Immobilizer

Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim

Tachograf cyfrowy

Radio FM + antena

Radio CB + antena

Centralny zamek

Wyposażenie w dwie gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła, podnośnik, zestaw narzędzi,
przewód do pompowania kół itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZABUDOWA

Zabudowa skrzyniowa jednokomorowa (fabrycznie nowa) o pojemności 20-21m³ z urządzeniem
załadowczym

Objętość kosza zasypowego minimum 1,5m³

Skrzynia ładunkowa wzmocniona: sztywna, wzmocniona niepodlegająca odkształceniu, szczelna
całkowicie spawana. Saw wodoszczelny.

Boki zabudowy pokryte blachą na całej powierzchni w kolorze zabudowy

Skrzynia ładunkowa z drzwiami kontrolnymi

Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej, w całości wykonany spawem ciągłym, blacha o
grubości min 6-8mm

Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej, blacha typu Hardor
o grubości min 8mm

Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)

Stopień zagęszczania odpadów 1:6

Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym, na co najmniej
trzy inne warstwy – przełączane na pulpicie w kabinie kierowcy na warianty: odpady komunalne
zmieszane, surowce wtórne, bio/zielone itp.

Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100
litrów

Grzebień wrzutowy dzielony, umożliwiający niezależne podnoszenie pojemników od 80 do 240
litrów

Tylna część (odwłok) posiadający automatyczne blokowanie i odblokowanie

Dwa włączniki prasy zgniatającej umocowane na zewnątrz odwłoka

Układ zwalniania zakleszczonych przedmiotów

Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym

Zabudowa przygotowana też do zbiórki odpadów biodegradowalnych

Zbiornik na odciek – zbiornik grawitacyjny dla skrzyni

Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zamontowane
w kabinie kierowcy

Dwa wyłączniki bezpieczeństwa

Sterowniki dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego: sterowany ręcznie,
system zatrzymywania awaryjnego

Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka

System komunikacji akustycznej między operatorami a kierowcą

Sterowanie płytą wypychającą odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie
kierowcy

Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy; pompy zagęszczającej,
podnoszenie i opuszczanie odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące
pracę obsługi


Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie
znajdujące się na stałe w kabinie kierowcy

Włączanie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne

Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, kilkukrotnie
granulowana i lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL2003 lub RAL2011

Oświetlenie wg obowiązujących przepisów + koguty z przodu i z tyłu pojazdu

Reflektor roboczy z tyłu

Pasy odblaskowe na kabinie i odwłoku

Dwa stopnie dla ładowaczy, odchylane w górę, wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość
jazdy oraz jazdę do tyłu, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty

Zbiornik na wodę do umycia rąk

Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny
załadowczej wg PN 1501-12 późniejszymi zmianami

Centralne smarowanie zabudowy i podwozia z konstrukcją pompy o możliwości zastosowania
wszystkich lepkości i typów smarów w jednej pompie stosowanych w danej konstrukcji. System
powinien posiadać czujnik poziomu smaru z automatycznym wyłącznikiem pompy. Zbiorniczek smaru z
materiału odpornego na uszkodzenia. Możliwość kontroli wzrokowej ilości smaru w zasobniku.


Zabudowa ma być wykonana na terenie Unii Europejskiej

Załącznik nr 2

OFERTA CENOWA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
PN 3/2020 „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki’’
1.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ................................................
Siedziba:

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

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
…………………………………………………………………………………..................
Adres poczty elektronicznej:

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

Strona internetowa:

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

Numer telefonu:

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

Numer faksu:

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

Numer NIP:

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

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie otrzymywał
od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu
ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia
przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr faksu
funkcjonuje w sposób poprawny.

CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wynosi: ……………………….……… zł
SŁOWNIE:
…………………………………………………………………………………………………………………. zł

PODATEK VAT ………….%
Wynosi …………………………………………………zł
SŁOWNIE:
…………………………………………………………………………………………………………………. zł

CENA BRUTTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wynosi: ……………………….……… zł
SŁOWNIE:
…………………………………………………………………………………………………………………. zł

Śmieciarka: producent ………………………… model ………....………….....…,
rok produkcji ……...………… (nie starszy niż 2019)
UWAGA!
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.

2.

Jako Wykonawca jestem: małym przedsiębiorstwem
średnim przedsiębiorstwem
dużym przedsiębiorstwem
* proszę o wstawienie ,,X’’ w odpowiednim polu

3.
Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 31.08.2020 r.
4.
Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji:
- na podwozie na okres 36 miesięcy bez limitu, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia bez zastrzeżeń.
- na zabudowę na okres 36 miesięcy bez limitu, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia bez zastrzeżeń.
5.
Oferujemy wykonanie zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i wszystkich załącznikach do niej.
6.
Oświadczamy, że zapewnimy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
7.
Oświadczamy, że cena brutto w ofercie uwzględnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w
niniejszej specyfikacji oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
8.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami do umowy
w niniejszym postepowaniu, akceptujemy je i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki tam
zawarte.
9.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
dnia upływu terminu składania ofert.
10.
Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszelkie wymagania
Zamawiającego.
11.
Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom
/ część zamówienia – opis…………………………………………………….. /
12.
Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i
cała oferta składa się z ............. kartek.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
.....…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
.....…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
.......................... dnia .................
..................................................
podpisy osoby/osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

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

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art.25a ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki’’

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

przez

zamawiającego

w SIWZ pkt 7 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ pkt 7 (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

....................................................
podpisy osoby/osób
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

……..………………dnia……………………
Załącznik nr 4

Wykonawca:
……………………………………

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

reprezentowany przez:

……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki”

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) 8) ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy

Pzp

(podać

mającą

zastosowanie

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) 8) ustawy Pzp).

podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

podstawę

wykluczenia

spośród

wymienionych

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………
………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

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,

……………………………………………………………………..….……
podmiotu:

NIP/PESEL,

KRS/CEiDG),

nie

podlega/ą

będący/e

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 5
UWAGA!!! Załącznik należy przekazać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej wykazu
wykonawców którzy złożyli oferty.

Zamawiający:
„Zakład Gospodarki Komunalnej
w Szamotułach” Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły

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. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki’’
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

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

Pzp.
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
23) 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.

…………….…… (miejscowość), dnia ………….…. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania :
…………………………………………………………………………………………..…………………...........

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 6

WYKAZ DOSTAW

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki’’
przedkładamy wykaz dostaw:

Lp.

Przedmiot/Zakres dostaw

Wartość dostawy

Nazwa i adres
Termin
wykonawcy dostawy
wykonania
w przypadku gdy wykonawca
dostawy
polegać będzie na wiedzy i data rozpoczęciadoświadczeniu innego
data zakończenia
podmiotu*

Nazwa
i adres podmiotu
na rzecz którego
dostawa została
wykonana

* W przypadku gdy wykonawca będzie polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu, zgodnie z art. 22a
ust. 1 i 2 ustawy zobowiązany jest to udowodnić Zamawiającemu. W tym celu należy do wykazu dołączyć pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W
załączeniu
do
wykazu
przedstawiamy
te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.

dowody

określające,

czy

dostawy

...................dnia............................ roku
....................................................
podpisy osoby/osób
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr ……….
Zawarta w dniu ……………….. w Szamotułach pomiędzy:
„Zakładem Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w 64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 14,
NIP: 787-20-81-332, REGON: 301298601
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351612
reprezentowanym przez : Prezes Zarządu – Renata Ogórkiewicz zwanym dalej „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………… z siedzibą w
…………………………………………, NIP ……………………………………, reprezentowanym
przez:
…………………………………
…………………………………… zwanym w dalszej
części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki”, Zamawiający udziela Wykonawcy
zamówienia o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia do siedziby
Zamawiającego używanej śmieciarki:
producent:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
model:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego.
1.
Szczegółowy opis śmieciarki, stanowiącej przedmiot umowy zawiera Opis techniczny pojazdu,
złożony przez Wykonawcę łącznie z ofertą na etapie postępowania przetargowego, stanowiący integralną
część niniejszej umowy.
2.
Fabrycznie nowa śmieciarka, stanowiąca przedmiot niniejszej umowy posiada niezbędne
wyposażenie w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po
drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Spełnia wymagania pojazdu
dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, oraz posiada certyfikat zgodności z normami CE.
3.
Wykonawca dostarczy Śmieciarkę do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Szamotułach
przy ul. Chrobrego 17 b, na swój koszt.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w dniu odbioru w siedzibie Zamawiającego,
testów próbnych dostarczonego pojazdu wraz z wyposażeniem oraz przeszkolenia wyznaczonych
pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
§ 2.
Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do 31.08.2020 r.

§ 3.
Osoby odpowiedzialne za realizację
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest:
1) ze strony Zamawiającego: Andrzej Stachowiak, tel. 508 100 202
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………….
§ 4.
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości netto: …………………………… zł + podatek VAT ……..%, brutto:
…………………………………… zł
(słownie
brutto:…………………………………………………………………………………………….zł),
zgodną z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją
przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu, dostawy, wykonania testów próbnych pojazdu
oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, a także koszty gwarancji.
3.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stałą ceną na całkowity czas umowy, nie podlegającą
zmianom.
4.
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę za
wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1.
5.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest pisemne
potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy bez wad, o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy.
6.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części dostawy podwykonawcom warunkiem
zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonanie dostawy jest przedstawienie
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w wykonywaniu
dostawy z zastrzeżeniem ust. 12.
7.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się
wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie dostawy w części równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w
przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
9.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
10.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
11.
Termin
zapłaty
wynagrodzenia
podwykonawcy
przewidziany
w
umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy.
12.
Przed terminem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8 Zamawiający umożliwi
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8. Termin zgłaszania uwag – 7 dni licząc od dnia doręczenia tej
informacji.
13.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 8,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
15.
Wykonawca wystawi fakturę:
ODBIORCA/ NABYWCA: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o. ,
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły, NIP: 787 208 13 32
16.

Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy
Nr …………………………………………………… w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury
do Zamawiającego.
17.
W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania
faktury korygującej.
18. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur VAT z nr rachunku bankowego
zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatników (tzw. biała lista), pod rygorem
uznania, iż faktura nie została prawidłowo przez niego wystawiona.
§ 5.
Sposób i miejsce realizacji dostawy
1.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu stanowiącego
przedmiot umowy w miejsce wskazane w § 1 ust. 3 umowy oraz do przeprowadzenia testów próbnych
pojazdu na własny koszt.
2.
Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ustalonym przez strony umowy terminie,
na podstawie sporządzonego i podpisanego protokołu odbioru.
3.
Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego pojazdu
oraz zgodności jego parametrów technicznych z warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i złożonej ofercie.
4.
W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia prób
technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.
5.
Podczas odbioru pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny
określający okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazującego całość
świadczeń
gwaranta
na
rzecz
Zamawiającego
oraz
warunki
odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 48 godzin od
momentu zgłoszenia (jako miejsce naprawy gwarancyjnej należy przyjąć siedzibę Zamawiającego).
Naprawa powinna zostać zakończona w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia
naprawy.
6.
Ponadto w trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1)
instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim (w wersji drukowanej oraz elektronicznej);
2)
katalog części zamiennych ze wskazaniem ich dostawcy/ów (w wersji drukowanej i
elektronicznej);
3)
informację o ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych
układach;
4)
dokument potwierdzający homologację lub dopuszczenie pojazdu do ruchu;
5)
zestawu co najmniej 2 kompletów kluczyków uruchamiających centralny zamek oraz samochód;
6)
certyfikat homologacji silnika spełniający EURO 6.

7.
Dowodem zrealizowania przedmiotu umowy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia
przedmiotu umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego bez wad (protokół odbioru), po
uruchomieniu pojazdu, przeprowadzeniu instruktażu – zapoznanie z obsługą oraz przeprowadzeniu
przeszkolenia praktycznego w zakresie obsługi pojazdu.
8.
Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad oraz z przeprowadzonego
uruchomienia, instruktażu i przeszkolenia, przy czym za datę wykonania umowy przyjmuje się datę
późniejszą.
9.
W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo do żądania wydania przedmiotu umowy bez wad.
10.
W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje
prawo do odmowy jej przyjęcia.
11.
Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad.
§ 6.
Rękojmia, Gwarancja
1.
Wykonawca udziela następujących bezpłatnych okresów gwarancji na dostarczony pojazd:
Wymagany, minimalny okres bezpłatnej gwarancji (wszelkie wykonywane naprawy) na cały pojazd
wynosi 36 miesięcy, w tym również na:
1)
nadbudowę wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami: minimum 36 miesięcy.
2)
podwozie
samochodowe wraz ze
wszystkimi
podzespołami i
elementami:
minimum 36 miesięcy,
2.
W okresie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej gwarancji,
w tym bezpłatnego wykonywania napraw.
3.
Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru
przedmiotu umowy bez wad.
4.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o awarii (wadzie) dostarczonej śmieciarki natychmiast po
jej wystąpieniu faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
5.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji napraw gwarancyjnych lub realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady dostarczonego pojazdu w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 48 h od momentu
zgłoszenia. Naprawa powinna zostać zakończona w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczęcia naprawy
6.
W przypadku napraw wymagających sprzętu specjalistycznego wykonywanych poza siedzibą
Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt zabezpieczy transport pojazdu tam i z powrotem.
7.
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wykonywany poza siedzibą Zamawiającego na stacji
posiadającej autoryzację producenta dostarczonego pojazdu.
8.
Autoryzowany serwis na dostawę części jak i obsługę poza gwarancją musi znajdować się
w miejscowości ……………………………………………… w odległości nie większej niż: 60 km od
siedziby Zamawiającego.
9.
W sytuacji gdy czas naprawy gwarancyjnej przekroczy 72 h, Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia Zamawiającemu śmieciarki.
10.
Poza gwarancją Wykonawca, przez okres równy okresowi gwarancji udziela rękojmi na zasadach
określonych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
§ 7.
Podwykonawstwo
1.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, w dniu podpisania
umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uzgodnioną przez strony umowy listę Podwykonawców,
którzy będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy wraz z przypisaniem im konkretnych rodzajów
dostaw (zwaną dalej „listą Podwykonawców”). Lista Podwykonawców stanowić będzie załącznik do
niniejszej umowy.

2.
Przedmiot umowy nie może być wykonywany przez Podwykonawców nie wymienionych w liście
podwykonawców, o której mowa w ust. 1.
3.
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, jednak nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji dostaw
usług. Obowiązkowi przedłożenia nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4.
Do umów o podwykonawstwo wprowadza się następujące zastrzeżenia:
1)
winna zawierać oznaczenie stron umowy;
2)
winna wskazywać zakres zadań przekazanych do realizacji podwykonawcy;
3)
okres odpowiedzialności za wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego;
4)
termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy;
5)
zapłata na rzecz Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może
zostać uzależniona od uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia od Zamawiającego;
6)
termin realizacji dostaw nie może być dłuższy niż przewidywany umową z Zamawiającym;
7)
sposobu rozliczeń za wykonane dostawy winien odpowiadać sposobowi rozliczeń
obowiązującemu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.
5.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, że każda umowa z Podwykonawcą będzie zawierała
postanowienie o obowiązku Podwykonawcy dostarczenia Wykonawcy, w terminie 2 dni od otrzymania
zapłaty całości umówionego wynagrodzenia za dostawy wykonane przez Podwykonawcę, oświadczenia
(dalej „potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia”), którego treść będzie odpowiadała poniższym warunkom.
Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia będzie podpisane przez osoby do tego celu umocowane, a jego
treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, iż całość roszczeń przysługujących z tytułu zrealizowanych
przez Podwykonawcę dostaw została przez Wykonawcę zaspokojona i że płatność wynagrodzenia
uzgodnionego w umowie z Podwykonawcą została zrealizowana. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia
będzie ponadto określać datę, z jaką świadczenie zostało przez Wykonawcę spełnione w całości na rzecz
uprawnionego Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy z Podwykonawcą.
6.
Zlecenie części dostaw Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego w Polsce prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
7.
Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego Podwykonawcy, bądź inny dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzające, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego
reprezentacji.
§ 8.
Zwłoka i kary umowne
1.
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1)
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2.
2)
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki w realizacji uprawnień z gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu określonego w § 6
ust. 5;
3)
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za nieprzedłożenie
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7
ust. 3 niniejszej umowy;

4)
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za brak dokonania
wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. 4 niniejszej umowy;
5)
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za brak zapłaty lub
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom;
6)
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku
odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
2.
Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar.
4.
Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
5.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6.
Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-5 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dokończenia realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
7.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1 umowy.
8.
Kara określona w ust. 7 nie przysługuje w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie
§ 9 ust. 1-3 umowy.
§ 9.
Odstąpienie od umowy
1.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Wykonawca
realizuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zapisami umowy oraz Specyfikacją istotnych warunków
zamówienia. W takim przypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt.
6 niniejszej umowy.
3.
Konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 8 umowy, lub konieczność
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego
przez Zamawiającego. Wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej
w § 8 ust. 1 pkt. 6 niniejszej umowy.
4.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności
stanowiących podstawę odstąpienia.
5.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła
strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.
6.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe
zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.
§ 10.
Rozwiązywanie sporów
Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11.
Postanowienia końcowe
1.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.
Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.
4.
Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej umowy są:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
Formularz oferty złożony przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Opis techniczny pojazdu, stanowiący załącznik do oferty
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