GMINA PRASZKA
46-320 PRASZKA
PLAC GRUNWALDZKI 13

Znak sprawy: GPRR.IV.271.2.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
„Dostawa koparko - ładowarki”

Z A T W I E R D Z A M:
…...............................................
(podpis)

data zatwierdzenia:…………………………….
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
NIP 576 14 87 260
e-mail: umig@praszka.pl,
www.praszka.pl
tel. 034/ 359 10 09, fax: 034/ 3592-469
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Pojazdy silnikowe– 34100000-8
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej,
spełniającej wymagania:
a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz U. z 2017 r. poz. 1260);
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951);
c) Spełnia szczegółowe parametry Przedmiotu zamówienia, opisane w pkt. 3.1.
3.1. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia:
a) parametry techniczne:
 koparko- ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po
drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadająca certyfikat CE,
 rok produkcji 2017 lub 2018 (fabrycznie nowa),
 masa eksploatacyjna maszyny do 8700 kg,
 silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej 100 KM do 115KM, bez filtra
cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Tier 4F,
 maksymalna pojemność silnika 4400 dm3,
 napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś,
 koła jezdne z oponami ogólnego zastosowania: przednie 20” i tylne w rozmiarze od 26”do
30”,
 blokada mechanizmu różnicowego,
 skrzynia biegów maszyny automatyczna typu PowerShift lub AutoShift, przełączalna pod
obciążeniem, minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył,
 2 niezależne układy hamowania,
 system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do
bieżącego zapotrzebowania,
 układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 150 litrów/min
i ciśnieniu roboczym minimum 200bar,
 stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne,
 zawory odcinające na łyżce i podporach ,
 błotniki kół przednich i tylnych,
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 kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS
w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed przedmiotami z obrotowym amortyzowanym fotelem operatora, wyposażonym w ogrzewanie, radio ,drzwi po obu
stronach kabiny, otwierana tylna szyba, oświetlenie wnętrza, światła robocze z przodu z boku i z tyłu, zapewniające prawidłowe oświetlenie obszaru pracy
 zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów,
 oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po
drogach publicznych oraz sygnał cofania.
b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:
 sterowanie układem ładowarkowym za pomocą joysticków,
 musi posiadać system zapewniający samo poziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ
stabilizacji łyżki ładowarkowej,
 łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: min 6 w jednymmożliwość spychania , ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki, zamontowanymi na łyżce widłami,
 pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokości łyżki od 2,3 m do 2,4 m,
 maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m,
 udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3400 kg,
 siła zrywania łyżki ładowarkowej minimum 45 kN.
c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:
 sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków,
 musi posiadać możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
 szybkozłącze koparkowe mechaniczne,
 łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i 400 mm,
 łyżka skarpowa 1500 mm wychylna, (hydrauliczna),
 ramię koparowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
 głębokość kopania minimum 5,70 m,
 wysokość załadunku minimum 4,6 m,
 udźwig na maksymalnym wysięgu minimum 850 kg,
 siła odspajania łyżki kopiącej minimum 52 kN,
 zasięg koparki na poziomie gruntu minimum 6,10 m,
 instalacja hydrauliczna do młota, wiertnicy.
d) wymagania dodatkowe:
 gwarancja na oferowaną koparko- ładowarką musi wynosić co najmniej 24 miesięcy bez limitu motogodzin (liczona od momentu przekazania w użytkowanie przedmiotu zamówienia
na podstawie protokołu odbioru) na wszystkie elementy i podzespoły koparko - ładowarki,
 dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem
producenta oferowanej koparko – ładowarki,
 zapewniony bezpłatny serwis (przeglądy okresowe) koparko-ładowarki w okresie gwarancji,
 odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 150 km od siedziby zamawiającego,
 zapewniony czas realizacji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej
rozpoczęcia,
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 oferowana maszyna musi być wyposażona w projekt podstawowy składający się z gaśnicy,
trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,
 dostawca przeszkoli w cenie dostawy jednego operatora Zamawiającego w zakresie budowy
i obsługi koparko – ładowarki.








DODATKOWE WYPOSAŻENIE:
- Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Katalog części,
- Certyfikat na znak CE.
WARUNKI DOSTAWY:
- Transport i rozładunek koparko - ładowarki do siedziby Urzędu Miejskiego w Praszce (Plac Grunwaldzki 13) jest po stronie Dostawcy zamówienia.
- Odbiór koparko ładowarki potwierdzony pisemnym protokołem.

Oferty nie spełniające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 40 dni od daty zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia;
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający
przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia;
c) Zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli:
 wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał w sposób należyty dostaw co najmniej dwóch fabrycznie nowych koparko – ładowarek.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia
- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach (wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5.1. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
a) 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;
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
d) 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.
5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie;
b) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców;
c) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a więc: w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
6.1 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20
lub ust. 5, 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.
6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt. 6.1.
6.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
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1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust.1 ustawy Pzp
w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 2
do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty:
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.
2) 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.
Forma dokumentu: oryginał.
Uwaga:
 Niniejsze oświadczenie Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
przekazuje (bez wezwania) zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5
ustawy Pzp .
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa go każdy z członków.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
zamawiającego a dotyczących:
- zdolności technicznej lub zawodowej na wezwanie zamawiającego należy przedłożyć:

wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw, których przedmiotem była dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z podaniem jej, wartości przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, 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 potwierdzające ich należyte wykonanie - wg załącznika nr 4 do SIWZ.
4. Poleganie na potencjale innych podmiotów.
1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmioStrona 6 z 32

2.

3.

a)
b)
c)
d)

tów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Pisemne zobowiązanie należy złożyć w oryginale – zgodnie z zał. Nr 7 do SIWZ.
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.
Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem
udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. W tym celu
zasadne jest wskazanie w treści przedmiotowego dokumentu informacji dotyczących w
szczególności:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca może wraz ze zobowiązaniem złożyć inne dokumenty, które potwierdzają rzeczywisty dostęp wykonawcy do udostępnionych zasobów. Dokumenty te należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych;
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA!
Zamawiający na podstawie art. 24aa ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W świetle powyższego zapisu zamawiający żądał będzie następujących dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:
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1) Każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w
terminie nie krótszym niż 5 dni będzie zobligowany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ.
Jeżeli będzie 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 lub 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.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
a) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
b) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictw.
c) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego
 za pomocą faxu na nr: 34/3592 469
 drogą elektroniczną na e-mail: umig@praszka.pl
 pisemnie na adres: Urząd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka
d) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu
wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.
e) Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
f) Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami
są:
Grażyna Polis – w zakresie procedury przetargowej, tel. 34/359 24 62
Kamil Kowalczyk – w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 34/359 24 57
Fax: 034/3592 469
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. pracy
Urzędu Miejskiego w Praszce pod wymienionymi wyżej numerami telefonów.
g) Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.praszka.pl. Na stronie tej Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem.
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9. Wymagania dotyczące wadium.
9.1. Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do
dnia 20.03.2018 r. do godziny 10:00.
9.2. Wadium może być wnoszone:
a) w pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w
Katowicach O/Opole, Nr 83 1050 1171 1000 0022 0211 7202. Potwierdzoną przez wykonawcę kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium
w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego;
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) – oryginał dokumentu
należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 lub dołączyć oryginał dokumentu wadium do oferty, w osobnym opakowaniu - nie łączyć go na trwale z ofertą. Ponadto w obydwu przypadkach kopię dokumentu
wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty;
b) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu należy złożyć w
kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00
lub dołączyć oryginał dokumentu wadium do oferty, w osobnym opakowaniu - nie łączyć go
na trwale z ofertą. Ponadto w obydwu przypadkach kopię dokumentu wadium potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty;
9.3. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji)
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 6 bez potwierdzania tych okoliczności,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji
9.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
9.5. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez
zamawiającego wykluczony, a jego oferta odrzucona.
9.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
a) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę.
9.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt b.
9.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
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9.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9.11. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
9.12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez wykonawcę.
9.13. W ofercie należy podać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do
oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę
10. Termin związania ofertą
a) Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
przetargowych.
b) 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.
c) Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1.
a)
b)
c)
d)

Wymagania podstawowe:
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.
Oferta, musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że
do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Oferta powinna być
podpisana w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (czytelny podpis/podpisy lub
imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy).
e) Upoważnienie osób podpisujących ofertę – do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty; jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub
notarialnie potwierdzoną kopię stosownego pełnomocnictwa.
f) Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania).
g) W przypadku składania ofert przez Konsorcjum wypełniając formularz oferty, jak również
inne dokumenty w miejscu na nazwę i adres wykonawcy należy wpisać dane wykonawców
tworzących konsorcjum z oznaczeniem lidera, a nie firmę i adres pełnomocnika.
h) Wskazane jest sporządzenie dokumentów według wzorów załączonych do niniejszej specyfikacji.
i) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.2. Forma oferty:
a) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
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b) Wypełnienie dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji i wchodzących następnie w skład oferty może być dokonane ręcznie, maszynowo lub komputerowo.
c) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe dekompletowanie (zszyta, oprawiona).
d) Wskazane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty.
e) Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści muszą być czytelnie podpisane przez osobę/osoby podpisującą
ofertę.
f) Wszelkie dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku dokumentów
dotyczących udostępnienia zasobów przez podmiot udostępniający te zasoby. Wszystkie
dokumenty przedstawione w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Na kopii należy przystawić pieczątkę lub dokonać zapisu „za zgodność z oryginałem” obok czytelny
podpis lub imienna pieczątka i parafka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania.
Dokumenty dwustronne powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem na obu zapisanych stronach, a wielostronne na każdej z zapisanych stron kopii.
g) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
h) Oferty należy składać w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu / kopercie gwarantujących ich nienaruszalność, na których należy zamieścić dokładny adres składającego ofertę z
wyraźnym opisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa koparko - ładowarki”
nie otwierać przed 20.03.2018 r. godz. 10.30
W przypadku braku opisu zamawiający nie odpowiada za zdarzenia wynikające z tego tytułu np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert.
11.3. Zawartość oferty:
Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
b) Specyfikację techniczną oferowanego pojazdu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1A do niniejszej SIWZ.
c) Stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) – w przypadku,
gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie
odpisu z właściwego rejestru.
d) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
e) Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie są jawne, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane z wyjątkiem
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumenty zawierające powyższe informacje wykonawca powinien załączyć (ponumerowane i
zszyte) do oferty w osobnej kopercie opisanej „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
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f) Dowód wniesienia wadium.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 19 – Sekretariat ( I piętro) do
dnia 20.03.2018 r. do godz. 10.00.
b) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania – art. 84 ust. 2 PZP.
c) Publiczne otwarcie ofert przez Zamawiającego odbędzie się w dniu 20.03.2018 r.
o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 27 – Sala narad ( I piętro).
13. Opis sposobu obliczania ceny
a) Cena oferty jest ceną ryczałtową, uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
b) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
c) Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
d) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
e) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dokonywany będzie
w oparciu o kryteria, które stanowić będzie:
a) Cena (C) – 60% (wyrażona w złotówkach)
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną
ilość punktów C = 60, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------------- x 60 pkt.
Cena oferty badanej
b) Okres gwarancji (G) – 40% (wyrażony w miesiącach)
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy, licząc od daty
przekazania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Oceniając ofertę w kryterium „G” zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu
gwarancji podane przez wykonawcę w ofercie, jednak nie więcej niż do 48 miesięcy. Okres
gwarancji 48 miesięcy i dłuższy będzie punktowany przez zamawiającego tak samo.
Okres gwarancji badanej oferty
G = ---------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
Okres gwarancji najdłuższy w złożonych ofertach
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15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zwarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany przez zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy.
c) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed
upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
d) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w jego ofercie w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
17. 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. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
3. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub powstania szkody z winy wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego
wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Do zawarcia umowy wybrany wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z art. 99 i
dalszych Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.
5. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w oparciu o zapisy art. 144 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
6. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach:
a) zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:
 konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych parametrów
technicznych niż zostały wyszczególnione w pkt. 3.1. SIWZ,
 zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego,
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana
może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
 gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,
 działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
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c) zmiany wynagrodzenia w przypadku:
 ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
d) zmiany podwykonawców,
e) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które
będą realizowane przy udziale podwykonawców.
1. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych
oraz zmiana osób reprezentujących Strony.
2. W trakcie trwania niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu 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 Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
22. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, na warunkach ustalonych w umowie, której wzór określono w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ.
2. Wykonanie Przedmiotu umowy lub jego części, przez Podwykonawcę (-ów) nastąpi po ich
zleceniu przez Wykonawcę i uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym treści umów
dotyczących ich realizacji oraz sposobu i warunków zapłaty. Wykonawca odpowiada za
działania Podwykonawców jak za działania własne.
3. Powierzenie przez Wykonawcę do wykonania Podwykonawcy prac, jak również sama ich
realizacja musi być zgodna z przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo Zamówień
Publicznych - art. 36a, 36b, 143b, 143c, z uwzględnieniem zapisów poniżej.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, składa Zamawiającemu projekt takiej umowy zawierający co najmniej
następujące uregulowania:
a) zakres zamówienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
d) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
e) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
f) umowne warunki odstąpienia od umowy.
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Do projektu umowy o podwykonawstwo Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca dołącza Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconego Przedmiotu umowy lub jego części.
7. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 5, uznaje się, iż projekt umowy został zaakceptowany przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od
jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa
w ust. 7, zgłasza do niej pisemny sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w
ust. 3 lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych czynności.
10. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 8, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego.
11. Przepisy ust. 4-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo składa Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
SIWZ.
13. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określa art. 143c ustawy Prawo
zamówień publicznych.
14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
16. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenie takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za wady, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, aby nie były one inne od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
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17. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje powierzone mu czynności w sposób wadliwy, niezgodny z SIWZ.
23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.
Adres poczty elektronicznej: umig@praszka.pl
25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
26. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla wykonawców biorących
w nim udział.
28. Informacja o obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
29. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1,
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
– zał. nr 2,
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia – zał. nr 3,
4. Informacje na temat doświadczenia – zał. nr 4,
5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 6,
6. Zobowiązanie innego podmiotu – zał. Nr 7,
7. Projekt umowy – zał. nr 8,
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Załącznik nr 1 do SIWZ

WYKONAWCA:
Nazwa: ……………………………………………....................................
Siedziba: …………………………………………………………………..
NIP/ REGON: ……………………………………………………………...
Reprezentowany przez:

………………………………………..............

Nr telefonu./fax.: ………………………………………..
Adres poczty elektronicznej: ……………………….

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę koparko - ładowarki”
oferujemy wykonanie w/w zamówienia, którego zakres określono w niniejszej SIWZ za cenę ryczałtową:
a) w kwocie netto: ......................................................................................................... złotych;
(słownie:....................................................................................................................................);
b) w kwocie brutto: ........................................................................................................złotych;
(słownie:...................................................................................................................................);
c) podatek VAT w wysokości …… %, to jest w kwocie: ................................................. złotych;
(słownie:...................................................................................................................................);
1.
Oświadczamy, że przedmiotem oferty jest następująca koparko – ładowarka:
…………………………………………………………………………..…………………..…
(marka, typ)

2.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert także zakreślonego zapisami specyfikacji.
3.
Wadium w kwocie 5.000,00 zł zostało wniesione w dniu ………………… w formie
………. …………………………………………………………… (kopia dokumentu dołączona
do oferty).
4.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy
(załącznik nr 8 SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.
Podana w ofercie cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty oraz opłaty związane z realizacją zamówienia.
6.
Oświadczam/y jednocześnie, iż firma nasza:
- spełnia wszystkie wymagania art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ustawy prawo
zamówień publicznych,
- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz
nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.
7.
Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie do 40 dni od zawarcia umowy.
8.
Oświadczamy, że przez podwykonawców zostanie wykonany niżej wymieniony zakres zamówienia:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
9.
Oświadczamy, że będziemy/nie będziemy* korzystać z zasobów innych podmiotów na
podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.
Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty:
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...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..……….
11. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu ....................... miesięcy gwarancji bez limitu
motogodzin (liczone od momentu przekazania w użytkowanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru).
12. Oświadczamy, że zapewniamy bezpłatny serwis (przeglądy okresowe) koparko-ładowarki w
okresie gwarancji,
13. Oświadczamy, że odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż
150 km od siedziby zamawiającego,
14. Oświadczamy, że czas realizacji w przypadku awarii koparko-ładowarki będzie wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej
rozpoczęcia,
15. Oświadczamy, że jesteśmy producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
oferowanej koparko – ładowarki.
16. Oświadczamy, że oferowana koparko - ładowarka posiada odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności z normami i przepisami obowiązującymi dla tego rodzaju pojazdu,
17. Załącznikami do niniejszej oferty są wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ.

............................................
podpisy i pieczęci osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

Data : ..........................................
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Załącznik nr 1A do SIWZ
(pieczęć wykonawcy)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
L.p.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Parametry techniczne
Model……………………………………………..
Rok produkcji …………………………………….. r.
Koparko-ładowarka kołowa dopuszczona do poruszania się
po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu
Drogowym (Dz.U. z 2017r., poz.178) oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi

TAK

Masa eksploatacyjna maszyny ………………………….. kg
Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej ……. kM, bez filtra cząstek stałych DPF
Spełnia normy emisji spalin Tier 4
TAK
Pojemność silnika ……………… dm3
Napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu
na jedną oś

TAK

9.

Koła jezdne z oponami ogólnego zastosowania o rozmiarze przednie …………………… tylne
w rozmiarze ……………..

10.

Blokada mechanizmy różnicowego

11.

Skrzynia biegów maszyny automatyczna typu Powershift lub podobna, przełączalna pod
obciążeniem, ……….. biegi w przód, ………………… biegi w tył
Dwa niezależne układy hamowania;
TAK
System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie
wydajności układu hydraulicznego do bieżącego
TAK
zastosowania

12.
13.

14.

TAK

15.

Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności ……..…. litr/min i
ciśnieniu roboczym ……… bar
Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie
TAK

16.

Zawory odcinające na łyżce i podporach

TAK

17.

Błotniki kół przednich
Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji
bezpieczeństwa ROPS i FOPS
w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny
przed przedmiotami z obrotowym amortyzowanym fotelem
operatora, wyposażonym w ogrzewanie, radio, drzwi po
obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, oświetlenie
wnętrza, światła robocze z przodu z boku i z tyłu,
zapewniające prawidłowe oświetlenie obszaru pracy

TAK

18.

19.
20.

Zbiornik paliwa o pojemności ………………. litrów
Oświetlenie drogowe zgodnie z wymaganiami pojazdu
dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych

TAK

TAK
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oraz sygnał cofania
21.

Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy

L.p.

Osprzęt ładowarkowy koparko - ładowarki

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

TAK

Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą
TAK
joysticków
System zapewniający samopoziomowanie łyżki
TAK
ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej
Łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: …………. w jednym –
możliwość ……………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………,
mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki, zamontowanymi na łyżce widłami,
Pojemność łyżki ładowarki …………….. m3, szerokości łyżki ………………. m
Maksymalna wysokość załadunku …….………… m
Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej ……………….. kg
Siła zrywania łyżki ładowarkowej …………… kN

L.p.

Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko - ładowarki

1.

Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków

2.
3.

Możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika
koparkowego
Szybkozłącze koparkowe mechaniczne

4.

Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i 400 mm

TAK

5.

Łyżka skarpowa 1500 mm wychylna, (hydrauliczna)
Ramię koparowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)

TAK

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TAK
TAK
TAK

TAK

Głębokość kopania ……………….. m
Wysokość załadunku …………… m
Udźwig na maksymalnym wysięgu …………….. kg
Siła odspajania łyżki kopiącej …………………… kN
Zasięg koparki na poziomie gruntu ……………… m
Instalacja hydrauliczna do młota, wiertnicy

TAK

............................................
podpisy i pieczęci osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

Data : ..........................................
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Załącznik nr 2 do SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
WYKONAWCA:
Nazwa: ……………………………………………....................................
Siedziba: …………………………………………………………………..
NIP/ REGON: ……………………………………………………………...
Reprezentowany przez: ………………………………………..............
Nr telefonu./fax.: ………………………………………..
Adres poczty elektronicznej: ……………………..…….

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 koparko - ładowarki prowadzonego przez Gminę Praszka oświadczam co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt.5 SIWZ –
Warunki udziału w postępowaniu
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5 SIWZ dotyczących:
………………………………………………………………………………………………………………………
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………….
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….…
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………………
(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.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
WYKONAWCA:
Nazwa: ……………………………………………....................................
Siedziba: …………………………………………………………………..
NIP/ REGON: ……………………………………………………………...
Reprezentowany przez: ………………………………………..............
Nr telefonu./fax.: ………………………………………..
Adres poczty elektronicznej: ……………………..…….

Oświadczenie wykonawcy
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 na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa koparko - ładowarki, prowadzonego przez Gminę Praszka, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp z uwagi na okoliczności wymienione w pkt. 5 SIWZ
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp z
uwagi na okoliczności wymienione w pkt. 5 SIWZ

……………..………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
………………………………………..……. ustawy Pzp.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………….………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE
WYKONAWCA:

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………………………………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………
(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.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonym

koparko – ładowarki ”

w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej , poniżej
przekładamy wykaz wykonanych dostaw :

Poz.
1

Rodzaj
(przedmiot i zakres)
oraz miejsce wykonanych dostawy
koparko - ładowarki
2

Całkowita wartość
wykonanych usług
(zł brutto)
3

Termin realizacji
(dd/mm/rrrr)
od
4

do
5

Podmiot, na
rzecz którego
dostawy zostały
wykonane
6

Załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli dostaw.
UWAGA:
W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach technicznych innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w ust.3 rozdziału V SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
WYKONAWCA:
Nazwa: ……………………………………………....................................
Siedziba: …………………………………………………………………..
NIP/ REGON: ……………………………………………………………...
Reprezentowany przez:

………………………………………..............

Nr telefonu./fax.: ………………………………………..
Adres poczty elektronicznej: ……………………..…….
Oświadczenie wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
w postępowaniu przetargowym na: „Dostawa koparko - ładowarki”,
Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentuję/my
1) nie należy do grupy kapitałowej*,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
2) należy do grupy kapitałowej*
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50 poz. 331 z późn. zmianami),
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
-

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

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………
(podpis)

Strona 25 z 32

Załącznik nr 7 do SIWZ
(pieczęć wykonawcy)
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY:
.......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:
.........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do
moich zasobów podaję:
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: (zdolności techniczne, zdolności zawodowe, sytuacja finansowa lub
ekonomiczna)

…………………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………
3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………
4) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:
…………………………………………………………………………………………………………………
na potrzeby wykonania zamówienia pn.: „Dostawa koparko – ładowarki ”
Oświadczamy, że zobowiązujemy się do solidnej odpowiedzialności z wykonawcą za ewentualną szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia w/w zasobów.
Niniejsze zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z Zamawiającym umowy w zakresie zamówienia, której
stroną umowy będzie inny niż Wykonawca podmiot.
Zobowiązanie sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po ……… egzemplarzu dla Udostępniającego oraz Wykonawcy.

…………………….…………………
(data, pieczęć i podpis Udostępniającego)

……………………………………
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik wypełniają Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów i składają wraz z ofertą
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Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr ………………. (projekt)
Zawarta dnia ……………………………. w Praszce,
pomiędzy:
Gminą Praszka, z siedzibą w Praszce, Plac Grunwaldzki 13 reprezentowaną przez:
Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki, której wymagania
techniczne dla samochodu określone zostały w SIWZ, która jest załącznikiem nr 1 do umowy
i stanowi integralną jej część.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do
…………….….….. r.
2. Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie się dostawę:
a) Koparko – ładowarki marki: ………………., typ ……………………, o parametrach
zgodnych ze złożoną ofertą,
b) kompletu kluczyków do pojazdu,
c) wszystkich dokumentów gwarancyjnych dotyczących pojazdu (w tym: wymaganą
homologację, bądź oświadczenie producenta o zgodności z normami, karty gwarancyjne),
d) właściwe dokumenty, niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu, w szczególności:
 dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 kartę pojazdu;
 świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego
pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
e) instrukcję obsługi operatora w języku polskim i katalog części zamiennych.
§3
1. Wykonanie Przedmiotu umowy lub jego części, przez Podwykonawcę (-ów) nastąpi po
ich zleceniu przez Wykonawcę i uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym treści umów
dotyczących ich realizacji oraz sposobu i warunków zapłaty. Wykonawca odpowiada za
działania Podwykonawców jak za działania własne.
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2. Powierzenie przez Wykonawcę do wykonania Podwykonawcy prac, jak również sama
ich realizacja musi być zgodna z przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo
Zamówień Publicznych - art. 36a, 36b, 143b, 143c, z uwzględnieniem zapisów poniżej.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, składa Zamawiającemu projekt takiej umowy zawierający co najmniej
następujące uregulowania:
a) zakres zamówienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
b) termin realizacji,
c) obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
d) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
e) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
f) umowne warunki odstąpienia od umowy.
18. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do projektu umowy o podwykonawstwo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dołącza Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
19. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi
pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy, jeżeli projekt umowy nie spełnia
wymagań określonych w ust. 3 lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconego Przedmiotu umowy lub jego części.
20. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu
umowy o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 5, uznaje się, iż projekt
umowy został zaakceptowany przez Zamawiającego.
21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od jej zawarcia.
22. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której
mowa
w ust. 7, zgłasza do niej pisemny sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych czynności.
23. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 8, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego.
24. Przepisy ust. 4-9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
25. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo składa Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w SIWZ.
26. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określa art. 143c
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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27. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
28. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
29. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenie takiego zakresu i okresu
odpowiedzialności za wady, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, aby nie były one inne od
okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
30. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje powierzone mu czynności w sposób wadliwy,
niezgodny z SIWZ.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca, zgodnie z ofertą przetargową, otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Kwota netto: …………………………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………… .)
Podatek VAT ……….. % w kwocie: …………………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………….)
Cena wykonania całego zamówienia brutto: ………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………..)
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia wraz z
dostarczeniem go do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i nie ulegnie zmianie
przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy.
3. Wyklucza się możliwość aktualizacji wartości ryczałtowej bez względu na warunki i
okoliczności, jakie będą miały miejsce w okresie realizacji Przedmiotu umowy.
4. W przypadku korzystania z Podwykonawstwa, o którym mowa w § 3 wynagrodzenie
ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconą na rzecz Podwykonawcy, chyba że zostanie
złożone oświadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do Podwykonawcy.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

§5
Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego, po
dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przekazanego mu Przedmiotu umowy.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty
faktury jest data obciążenia konta Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury, będzie protokół odbioru Przedmiotu umowy,
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy.
Z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy rozpoczyna się bieg okresu
rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.
§6
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany Przedmiot umowy, na okres
tożsamy okresowi gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy po ich
ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.
Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad lub usterek nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach lub usterkach.
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4. W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający
może je usunąć na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek
upoważnień sądowych w tym zakresie, zachowując prawa wynikające z rękojmi.
§7
1. Na koparko – ładowarkę będącą przedmiotem umowy, Wykonawca zgodnie z treścią
oferty udziela gwarancji ......................... miesięcy bez limitu motogodzin na wszystkie
elementy i podzespoły koparko - ładowarki.
2. Czas gwarancji liczy się od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową (przeglądy okresowe). Czas reakcji serwisu w przypadku awarii koparko – ładowarki wynosi
maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia
4. W razie wystąpienia wad, usterek lub awarii, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy po ich
ujawnieniu. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na nr …………………….lub emailowo na adres …………………..
5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad, usterek lub awarii, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach lub usterkach.
6. W ramach przysługującej gwarancji przewiduje się zarówno naprawę wad fabrycznych
występujących w samochodzie jak i wymianę wadliwego pojazdu na nowy.
7. Wykonawca dokona wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji
wystąpią istotne, nieusuwalne wady w pojeździe, uniemożliwiające jego użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinia Rzeczoznawcy – biegłego sądowego.
8. W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3,
Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania
jakichkolwiek upoważnień sądowych w tym zakresie, zachowując prawa wynikające z
gwarancji.
9. W przypadku powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający nie traci
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
10. Na okoliczność udzielonej gwarancji, Wykonawca doręczy Zamawiającemu, najpóźniej
w dniu dokonania odbioru końcowego, dokument gwarancyjny, określający warunki
udzielonej gwarancji, którego zapisy nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego aniżeli określone w niniejszej umowie.
11. W przypadku konieczności wykonania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Zamawiający dostarczy pojazd do najbliższego serwisu wskazanego przez Wykonawcę oddalony od siedziby Zamawiającego do 150 km w jedną stronę (Zamawiający dopuszcza
dojazd w pełni wyposażonego serwisu mobilnego do siedziby Zamawiającego).
12. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy jednego operatora Zamawiającego w zakresie
budowy i obsługi koparko – ładowarki.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy
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dzień opóźnienia liczonego od daty upływu terminu wyznaczonego na realizację
Przedmiotu umowy;
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1;
c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;
Wykonawca dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia mu żądania zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przewidzianych niniejszą umową kar
umownych
z przysługującego mu za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenia.
Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
wysokość kar umownych, wskazanych w niniejszym paragrafie, nie pokryje poniesionej
przez niego szkody.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez
Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby
trzecie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w
treści Kodeksu cywilnego oraz w szczególności gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu
umowy w terminie ustalonym w niniejszej umowie, jak również w nowo wyznaczonym do
tego przez Zamawiającego terminie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
§ 11
Zamawiający przewiduje, z uwzględnieniem art.144 ust.1 ustawy, możliwość dokonania
zmian umowy:
1. Zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku:
a) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych parametrów
technicznych niż zostały wyszczególnione w pkt. 3.1. SIWZ,
b) zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Zamawiającego,
c) zmiany w zakresie realizacji inwestycji które nie mogły być przewidziane w
czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na
obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia
zastosowania rozwiązań zastępczych lub równoważnych, wykonania
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dodatkowych prac lub też w sytuacji kiedy w/w rozwiązania okażą się bardziej
korzystne dla interesu publicznego. Zmiana zakresu prac określona w SIWZ jest
możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi
standardami wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy w sposób zgodny z SIWZ,
d) zmiany z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych umożliwiających
zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne
rozwiązania techniczne z korzyścią dla interesu publicznego.
Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ
na zmianę terminu realizacji zamówienia objętego niniejszą umową,
b) gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu
umowy,
c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
Zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) zlecenia wykonania robót dodatkowych koniecznych do realizacji podstawowego
zakresu robót określonych w kosztorysie ofertowym. Podstawą obliczenia kosztów
zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy,
Zmiany podwykonawców,
Zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy,
które będą realizowane przy udziale podwykonawców.

§ 12
Wszelkie sprawy sporne mogące wystąpić na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają
pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnego
aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3
egzemplarze dla Zamawiającego zaś 1 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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