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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA DOSTAWĘ 

 

O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843); zwanej dalej u.p.z.p. 

 

 

 

Dostawa i serwis samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw  

hydrauliczny i przyczepę transportową  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spytkowo, 2020-12-30 

zatwierdzam:  

Mariusz Piasecki 

Prezes Zarządu 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja niniejsza zawiera 27 stron. 
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW). 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

Siedziba: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

NIP 8451958301; REGON 280470190  

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 

Telefon: +48 87 555 54 13 

e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl URL: http://zuokspytkowo.pl/ 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

 

 

Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 u.p.z.p. 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo Sp. z o.o. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 18 ton do selektywnej 

zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny i przyczepę 

transportową. 

 

Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczony samochód ciężarowy z wyposażeniem w urzą-

dzenia (urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny, przyczepa transportowa) wynosi 36 miesięcy li-

czony od daty bezusterkowego odbioru, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisa-

nym przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.  

W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w 

instrukcji techniczno – ruchowej DTR) przeglądów serwisowych oraz napraw wliczonych w cenę 

oferty. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ. 

 

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 

34144000-8 – pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania 

 

4. Zamówienia częściowe. 

 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

5. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej, zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu, wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 u.p.z.p. 

 

 

http://zuokspytkowo.pl/
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 u.p.z.p. 

 

6. Termin wykonania zamówienia. 

 

 

Do 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień liczony będzie od pierwszego ponie-

działku (włącznie) po podpisaniu umowy. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz speł-

niają następujące warunki: 

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodo-

wej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zo-

bowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. 

b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę 

samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe i żuraw hydrauliczny wraz z 

podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa ta została 

wykonana, oraz załączy dowody określające czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego w/w dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.  

 

c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zo-

bowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

16-20 u.p.z.p., może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wy-

rządzonej 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, 
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które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli wobec Wyko-

nawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiega-

nia się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

 

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr 2 

do SIWZ) własne /jak i ewentualnych jego podwykonawców/ oświadczenie dotyczące braku wystę-

powania przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowa-

niu. 

 

Zamawiający korzystając z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa u.p.z.p. upraw-

nienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w ni-

niejszym postępowaniu. 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złoże-

nia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazujące, że nie 

podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

 

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowo-

dów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Jeżeli Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wyklucze-

niu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 

 

 

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowa-

niu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SIWZ jak i przepisy u.p.z.p. doty-

czące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-

wienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy re-

gulującej współpracę tych Wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wyko-

nawcy składający ofertę wspólną. 

 

10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapi-

tałowej 
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o któ-

rej mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania!!), oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić do-

wody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowa-

niu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-

mówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 

 

11. Podwykonawcy 

 

 

1) Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 u.p.z.p. żąda wskazania przez Wykonawcę części zamó-

wienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwyko-

nawców. 

2) Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1a u.p.z.p. żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontak-

towe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wy-

konawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych pod-

wykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia wa-

runków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Za-

mawiającemu, 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.  

 

UWAGA !!! W sytuacji gdy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca powierzy wyko-

nanie części zamówienia podwykonawcom zastosowanie będą miały przepisy z art. art. 143c 

u.p.z.p. 

 

12. Wadium. 

 

 

Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 45 ust. 1 u.p.z.p.) nie wymaga w przedmioto-

wym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium. 

 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

 

Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 147 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmioto-

wym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
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14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego za-

mówienia publicznego. 

 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

15. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2) Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz 

inne dokumenty, jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i 

Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną, lub e-mail (ad-

res: biuro@zuokspytkowo.pl). Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie 

potwierdzić fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji, w for-

mie pisemnej lub e-mail. 

3) Zamawiający wymaga złożenie oferty w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora poczto-

wego, posłańca, osobiście. 

 

4)  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

 

 Joanna Kłoczko, tel. +48 87 555 54 13, 

e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 

Strona internetowa: www.zuokspytkowo.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 

 

16. Przygotowanie oferty 

 

1) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta powinna być napisana w języku polskim. 

3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 

5) Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie 

do ww. czynności prawnej winno wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Oznacza to, iż je-

żeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(peł-

nomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 

osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

6) Wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich przypadkowe 

rozłączenie bez naruszenia integralności oferty. Jeżeli Wykonawca nie zadba o integralność swojej 

oferty ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Wszelkie poprawki w tekście oferty  mu-

szą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę w imieniu 

Wykonawcy. 

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez 

wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. 
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8) W przypadku dołączenia do oferty dokumentów (pism, oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów 

itp.) lub ich fragmentów, w języku innym niż polski wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia 

na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

9) Ceny w ofercie muszą być podane w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Ceny winny 

być wpisane przez Wykonawców do "formularza ofertowego" stanowiącego zał. nr 1do SIWZ. 

10) Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem oferty. 

11) W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 u.p.z.p. uprzedzamy wszystkich Wykonawców 

biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawar-

tych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, 

iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji – Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami ) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany 

jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli wy-

konawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsię-

biorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. u.p.z.p. 

 

 

17. Zawartość oferty 

 

 

Kompletna oferta musi zawierać : 

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania 

(złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą ofertę) nie jest osoba upoważniona do tej 

czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu 

działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument usta-

nawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-

prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

 

18. Wprowadzanie zmian do oferty. 

 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 

formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem 

„zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone w ww. sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 
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19. Składanie i tryb otwarcia ofert. 

 

1) Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych: 

 „Dostawa samochodu ciężarowego”– oferta przetargowa – nie otwierać przed dniem 14.01.2021 

roku, opatrzone pieczątką Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Spytkowo 69, 

pok. Nr A02. – do godz. 10:00 w dniu 14.01.2021 roku. 

2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2021 roku, godz. 10:15 w Spytkowie (Spytkowo 

69) w budynku administracji, sala konferencyjna, pok. Nr A11. 

3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w jednym, kilku lub wszyst-

kich pakietach, zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem uznania, że odmawia on podpisania umowy z kon-

sekwencjami przewidzianymi prawem. 

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy u.p.z.p. 

20. Termin związania ofertą. 

 

 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

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

 

21. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

 

1) Ceny w ofercie muszą być podane w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. 

2) Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczał-

towe. 

 

22. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

 

Cena - 100 % 

Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówie-

nia. 

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: 

 

                              Wartość oferty najtańszej (brutto) 

Ocena oferty X = ….................................................. x 100 

                              Wartość oferty ocenianej (brutto) 

 

Ceny w ofercie muszą być podane w PLN brutto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Jeżeli zaoferowana przez danego Wykonawcę cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
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wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego w treści 

SIWZ i ogłoszenia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o 

30% od wartości zamówienia brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy którego wyżej opisana sytuacja dotyczy o udzielenie 

jednoznacznych i wyczerpujących wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień (w tym nie załączył 

stosownych dowodów na ich potwierdzenie) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę. 

 

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego za-

mówienia. 

 

 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią ina-

czej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informa-

cji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem za-

wartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w części III niniejszej SIWZ; 

6) jest nieważna: 

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części III niniejszej SIWZ. 

 

24. Środki ochrony prawnej. 

 

 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI u.p.z.p. 

 

25. Załączniki. 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  

Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 3. Wykaz dostaw 

Załącznik nr 4. Wzór o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dostawa i serwis samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hy-

drauliczny i przyczepę transportową  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniej-

szą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ oraz jej załączników dla niniejszego postępowania o za-

mówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Termin wykonania zamówienia: do 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień li-

czony będzie od pierwszego poniedziałku (włącznie) po podpisaniu umowy. 

4. Oferuję(my) dostawę  

samochodu ciężarowego  

Rok produkcji …………… 

Marka …………………… 

Model …………………… wyposażonego w:  

urządzenie hakowe:  

Rok produkcji …………… 

Marka …………………… 

Model …………………… 

żuraw hydrauliczny: 

Rok produkcji …………… 

Marka …………………… 

Model ……………………  

przyczepę transportową: 

Rok produkcji …………… 

Marka …………………… 

Model …………………… 
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5. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi ...................PLN brutto, 

(słownie:..................................................................................................................................PLN)  

Stawka VAT ………% 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

7. Akceptuje(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ. 

8. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się za-

wrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia], 

10. na podstawie art. 8 ust. 3 u.p.z.p., [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajem-

nicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 

poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

    

 

11. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 

  

 

……………………dnia ……………………. 

 

 

Podpis: 

….......................……………........……….....……… (podpis osoby uprawnionej do reprezentowa-

nia Wykonawcy) 

 

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpi-

sanie danych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków 

konsorcjum. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 u.p.z.p. 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postę-

powaniu. 

 

Dot.: Dostawa i serwis samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hy-

drauliczny i przyczepę transportową  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

WYKONAWCA: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

 

1. OŚWIADCZAM, ŻE: 

Spełniam warunki udziału w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

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

 

 

       ………………………………………… 

     (podpis)   (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIO-

TÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w w/w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych pod-

miotu/ów: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………., w następującym zakre-

sie: .............................................................................................(wskazać podmiot i określić odpo-

wiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

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

 

 

        ………………………………………… 

     (podpis)  (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 



Strona 13/27 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

 

3. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 

 

 

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

 

 

       ………………………………………… 

      (podpis)  (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

4. OŚWIADCZAM, ŻE: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. u.p.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 u.p.z.p.). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 u.p.z.p. 

podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………… 

 

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

 

 

        ………………………………………… 

      (podpis)  (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powo-

łuję się w niniejszym postępowa-

niu, tj.: ………………………………………………………….................… (podać pełną na-

zwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą pod-

stawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

 

        ………………………………………… 

 (podpis)  (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 



Strona 14/27 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

WYKAZ DOSTAW 

Dostawa i serwis samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hy-

drauliczny i przyczepę transportową 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

2. WYKONAWCA: 

L

p 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

wykonałem(wykonaliśmy)/wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) następu-

jące dostawy: 

Lp Przedmiot dostawy Wartość Data 

wykonania 

Podmioty, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane  

1     

2     

 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wy-

konane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wysta-

wione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przy-

czyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie własne Wykonawcy.  

 

……………………dnia ……………………. 

 

 

Podpis: 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

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

* 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

….......................................................................................................* 

mając na uwadze treść dyspozycji z art. 24 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 24 ust. 11 u.p.z.p. ni-

niejszym oświadczam, że: 
1. w/w Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wraz z pozostałymi wykonawcami ubie-

gającymi się o niniejsze zamówienie publiczne** 

 

2. w/w Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co poniżej wymienieni wykonawcy: 

** 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca: 

1. …………………………………………………………………………….* 

2. ……………………………………………………………………………..*  

 

Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

 

…............................ dnia .......................r.*  

 

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

Pieczęć i podpis 

* Wypełnia Wykonawca  

** Niepotrzebne skreślić 

 

 

Uwaga! 

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 przedmiotowym postępowaniu. 
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o 

DMC 18 ton do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw 

hydrauliczny i przyczepę transportową. 

 

Dostarczony samochód ciężarowy ma być w kategorii N3 o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton, 

przeznaczony do wywozu śmieci, konstrukcyjnie przystosowany do ruchu prawostronnego, z 

kierownicą po lewej stronie, dwuosiowego, napędzanego silnikiem spalinowym o mocy 

maksymalnej nie mniejszej niż 210 kW za pośrednictwem mechanicznej skrzyni biegów na oś tylną 

(4x2), przystosowanego do jazdy w terenie (w tym po składowisku odpadów) w warunkach 

klimatycznych Polski i wyposażonego w niżej wymienione urządzenia dźwigowe do załadunku i 

transportu pojemników na śmieci:  

a) urządzenie hakowe do załadunku i transportu kontenerów rolkowych typu KP-7 i KP-10 z 

uchem zaczepowym na wysokości 1200 mm, 

 b) żuraw hydrauliczny z wysięgnikiem przegubowym do załadunku odpadów w 

pojemnikach workowych tzw. „big bag". 

c) przyczepa transportowa przeznaczona do transportu 2 kontenerów KP7, przeznaczona do 

przewozu zmagazynowanych odpadów w Zakładowych PSZOK (punkt selektywny zbiórki 

odpadów komunalnych) oddalonych o ok. 50 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 

 

Pojazd skompletowany na bazie fabrycznie nowego podwozia samochodu ciężarowego, 

wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r. i spełniającego normę emisji spalin Euro 6 w wersji 

umożliwiającej zarejestrowanie dostarczonego pojazdu.  

 

Zabudowa samochodu fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020 r.  

Przedmiot zamówienia musi być wykonany wyłącznie z nowych części, w sposób zgodny z 

przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej i spełniać warunki techniczne 

określone w przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Nie dopuszcza się pojazdu wykorzystywanego do celów demonstracyjnych.  

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę pojazdu do siedziby Zamawiającego, odbiór urządzeń 

dźwigowych przez UDT, przekazanie dokumentów pojazdu i dokumentów gwarancyjnych, 

przeszkolenie 2 kierowców. 

 

Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczony samochód ciężarowy z wyposażeniem w urzą-

dzenia (urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny, przyczepa transportowa) wynosi 36 miesięcy li-

czony od daty bezusterkowego odbioru, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisa-

nym przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.  

W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w 

instrukcji techniczno – ruchowej DTR) przeglądów serwisowych oraz napraw wliczonych w cenę 

oferty. 

 

1. Charakterystyka techniczna samochodu skompletowanego:  

Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne pojazdu: 

 • maksymalna masa całkowita 18 ton,  

• rozstaw osi jezdnych: co najmniej 4,4 m i nie więcej niż 5,5 m.  
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• długość całkowita: co najmniej 6,5 m i nie większa niż 7,5 m; 

 • wysokość (uwzględniająca urządzenie hakowe) nie większa niż 3,2 m;  

• szerokość zewn. (bez uwzględniania lusterek zewnętrznych): nie więcej niż 2,55 m; (wymiar nie 

obejmuje lusterek zewnętrznych na przegubowych wysięgnikach, świateł umieszczonych na bokach 

pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub z tworzyw sztucznych).  

• dopuszczalna masa przypadająca na oś przednią co najmniej 7000 kg,  

• dopuszczalna masa przypadająca na oś tylną co najmniej 11000 kg,  

• prędkość maksymalna ograniczona przez elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do 85-90 

km/h,  

 

1.2. Kabina:  

• kolor kabiny biały, 

• kabina dzienna o długości nie większej niż 1,8 m,  

• ilość miejsc siedzących w kabinie: 3;  

• kabina odchylana hydraulicznie; 

• zawieszenie kabiny za pomocą sprężyn śrubowych,  

• wywietrznik dachowy,  

• przydymiona osłona przeciwsłoneczna przed górną krawędzią szyby czołowej,  

• fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie z regulacją tłumienia drgań, wyposażony w 

podłokietnik oraz z możliwością regulacji co najmniej wysokości siedziska i kąta pochylenia 

oparcia, pokryty tapicerką z tkaniny,  

• fotel pasażera pokryty tapicerką z tkaniny,  

• zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierający co najmniej wskazania: prędkościomierza, 

temperatury cieczy chłodzącej silnik, poziomu paliwa, obrotomierza, 

 • napisy na wyświetlaczu w języku polskim, 

 • wskazania drogomierza w km i prędkościomierza w km/h,  

• tachograf cyfrowy skalibrowany wstępnie,  

• instalacja radiowa z anteną, radioodbiornikiem FM i co najmniej dwoma głośnikami,  

• system głośnomówiący, umożliwiający korzystanie z telefonu komórkowego z interfejsem 

Bluetooth bez trzymania telefonu w ręce,  

• zamontowane i wyregulowane CB-radio wraz z anteną,  

• roletki przeciwsłoneczne szyby czołowej i szyby w drzwiach kierowcy,  

• lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie sterowane, Zamawiający dopuszcza: - brak 

sterowania elektrycznego lusterek klasy IV szerokokątnych, - brak elektrycznego sterowania i 

podgrzewania lusterek: klasy V - zewnętrznego lusterka bliskiego zasięgu (krawężnikowego) i 

klasy VI — lusterka przedniego (dojazdowego),  

• elektrycznie sterowane podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera, 

 • zmywalne wykładziny tapicerskie podłogi, tunelu silnika i drzwi,  

• filtr kabinowy przeciwpyłkowy,  

• gniazda zasilające: 12V i 24V, 

 • oświetlenie wnętrza, 

 • oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,  

• centralny zamek sterowany pilotem,  

• dwa kluczyki do pojazdu wyposażone w transponder immobilizera i pilot centralnego zamka, 

• klimatyzacja automatyczna (z ustawianiem temperatury w kabinie),  

 

1.3. Rama podwozia, układ zawieszenia i koła jezdne:  

• podwozie 4x2 (2-osiowe, napęd kół osi tylnej), 
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 • zawieszenie przedniej osi: mechaniczne,  

• zawieszenie tylnej osi: pneumatyczne (preferowane); zamawiający dopuści zawieszenie 

mechaniczne,  

• koła bliźniacze na osi tylnej;  

• ogumienie na wszystkich osiach 295/80R22,5 lub 315/80R22,5, z bieżnikiem regionalnym 

dopasowanym do każdej z osi (opona kierowana, napędowa) i z indeksem nośności nie mniejszym 

niż 156/150 oraz z oznaczeniem „M+S" (Mud + Snow),  

• koło zapasowe z przeznaczeniem na oś kierowaną i o parametrach jw. zamontowane do uchwytu 

przy podwoziu pojazdu,  

• stabilizatory przedniej i tylnej osi,  

• błotniki z chlapaczami kół przednich i tylnych,  

• osłony śrub dla kół przednich,  

 

1.4. Układ hamulcowy: 

 

• hamulce tarczowe kół wszystkich osi,  

• system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS);  

• układ stabilizacji toru jazdy (ESP),  

• asystent nagłego hamowania (EBA),  

• system eliminujący poślizg przy przyśpieszaniu (ASR)  

• podgrzewany osuszacz powietrza,  

• przyłącze z instalacji pneumatycznej pojazdu z przodu pojazdu; 

  

1.5. Silnik napędowy i układy zasilania:  

 

• silnik wysokoprężny z selektywną katalityczną redukcją spalin,  

• co najmniej 6-cylindrowy, 

 • o pojemności skokowej nie mniejszej niż 6,5 dm3,  

• moc maksymalna silnika: co najmniej 210 kW,  

• maksymalny moment obrotowy co najmniej 1100 Nm, 

 • spełniający normę emisji spalin Euro 6 w wersji umożliwiającej zarejestrowanie dostarczonego 

pojazdu,  

• hamulec silnikowy, 

• miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do co najmniej 25%,  

• immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika,  

• zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 l  

• zbiornik AdBlue o pojemności co najmniej 25 l,  

• wstępny filtr paliwa z separatorem wilgoci i czujnikiem wody oraz sygnalizacją potrzeby 

opróżnienia na wyświetlaczu w kabinie,  

• podgrzewany filtr paliwa, a wlewy: paliwa i ADBIue zamykane na kluczyk;  

• stalowa osłona dolnej części chłodnicy,  

• zasysanie powietrza z wysokości nie mniejszej niż 2,0 m,  

• wstępny cyklonowy filtr powietrza zasilającego silnik,  

• przełącznik umożliwiający przeprowadzanie regeneracji DPF na postoju wg decyzji kierowcy,  

• mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów,  

 

1.6. Układ przeniesienia napędu:  
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• układ przeniesienia napędu musi zapewnić możliwość pracy urządzeniem hakowym w czasie 

manewrowania pojazdem,  

• skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana, sterowana manualnie,  

• ilość biegów co najmniej: 8 biegów do przodu i 1 wsteczny, 

• fabryczna przystawka odbioru mocy zainstalowana przez producenta pojazdu bazowego,  

• blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu; 

 

1.7. Układ kierowniczy:  

• ze wspomaganiem,  

• z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu,  

• kierownica z regulacją wysokości i nachylenia,  

• blokada kierownicy,  

 

1.8. Wyposażenie zamontowane na stałe do pojazdu: 

 

• tylna belka przeciwnajazdowa o profilu okrągłym,  

• boczne bariery przeciwnajazdowe (antyrowerowe),  

• oświetlenie, wyposażenie i oznakowanie umożliwiające zarejestrowanie i poruszanie się po 

drogach publicznych (wymagane ustawą Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia);  

• światła dzienne,  

• 4 reflektory robocze (szperacze) LED oświetlające pole pracy: 2 szt. umocowane z tyłu dachu 

kabiny oraz 2 szt. umocowane do tylnej belki zamykającej ramę pojazdu,  

• lampy LED wysyłające ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej: 2 

szt. umocowane na dachu kabiny i 2 sztuki umocowane obok tylnych lamp,  

• sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu pojazdu,  

• metalowe osłony lamp tylnych,  

• hak transportowy do przyczepy – wykonawca dobierze parametry haka transportowego do 

zaproponowanej przyczepy będącej częścią zamówienia 

• pompę hydrauliczna do obsługi żurawia oraz urządzenia hakowego  

• metalowe osłony lamp tylnych,  

 

1.9. Wyposażenie dodatkowe pojazdu:  

 

• ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,  

• apteczka,  

• podnośnik samochodowy (hydrauliczny) o udźwigu co najmniej 10 ton,  

• 2 kliny pod koła, 

• klucz do kół,  

• gaśnica samochodowa,  

• dywaniki zmywalne;  

 

2. Charakterystyka techniczna hakowego urządzenia załadowczego (dźwignika przemysłowego)  

 

• przeznaczone do załadunku, transportu i opróżniania kontenerów rolkowych typu KP-7 i KP-10 z 

uchem zaczepowym na wysokości 1200 mm  

• udźwig urządzenia: min. 10 ton,  
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• wysokość haka regulowana hydraulicznie bezstopniowo,  

• długość obsługiwanych kontenerów w zakresie od 3,4 m do co najmniej 4,5 m,  

• sterowanie urządzeniem hakowym z kabiny i z zewnątrz pojazdu,  

• zabezpieczenie kontenera w pozycji transportowej blokadą hydrauliczną wewnętrzną,  

• zabezpieczenie haka zapadką mechaniczną,  

• co najmniej dwie zamykane pokrywami skrzynki na siatkę zabezpieczającą przewożony ładunek,  

• kolor urządzenia: szary;  

 

3. Charakterystyka techniczna żurawia  

3.1. Właściwości eksploatacyjne żurawia:  

 

• żuraw przeładunkowy hydrauliczny ogólnego przeznaczenia z wysięgnikiem przegubowym,  

• zamontowany za kabiną pojazdu, przed urządzeniem hakowym,  

• sterowany przy kolumnie co najmniej z jednej strony pojazdu oraz wyposażony w system 

zdalnego sterowania za pomocą pilota bezprzewodowego,  

• maksymalny moment udźwigu co najmniej 75 kNm,  

• moment obrotowy żurawia co najmniej 10 kNm,  

• kąt obrotu co najmniej 360 stopni,  

• wysięg co najmniej 7,0 m uzyskiwany przez wysięgnik przegubowy z ramieniem z wysuwanymi 

hydraulicznie członami teleskopowymi,  

• udźwig nie mniejszy niż: o 1000 kg przy wysięgu 7,0 m i o 1400 kg przy wysięgu 5,5 m oraz o 

3500 kg przy wysięgu 2,0 m  

• masa żurawia nie większa niż 1500 kg,  

 

3.2. Wyposażenie:  

 

• elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem żurawia informujący wizualnie 

operatora o procentowym wykorzystaniu możliwości urządzenia i ostrzegający operatora przed 

przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia,  

• podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny przy panelu sterowania umożliwiający śledzenie 

parametrów pracy żurawia i umożliwia wybranie aktywnych funkcji żurawia,  

• wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych,  

• dopuszczalne obciążenie robocze haka co najmniej 5,0 t,  

• system zarządzający udźwigiem żurawia w zależności od szerokości rozstawu belek 

podporowych: co najmniej dwa tryby udźwigu — udźwig ograniczony przy podporach w obrysie i 

maksymalny w przypadku belek całkowicie rozsuniętych,  

• nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie,  

• czujniki na podporach informujące o ich poprawnym złożeniu do transportu,  

• czujnik położenia ramienia wewnętrznego żurawia,  

• poziomnice na belkach podporowych,  

• podkładki pod nogi podporowe, zabezpieczające podłoże przed uszkodzeniem;  

 

4. Przyczepa transportowa 

Przyczepa transportowa powinna umożliwić przetransportowanie kontenerów typu KP 7 i KP 10 w 

różnych konfiguracjach tj. 2xKp10, 2xKP7, 1xKP7 i 1xKP10. Przyczepa musi  posiadać niezbędne 

wyposażenie i badania pozwalające na jej zarejestrowanie. 

 

4.1 Konstrukcja nadwozia przyczepy: 
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• dopuszczalna masa całkowita 18.000 kg 

• masa przyczepy max. 4000 kg 

• 2 osiowy układ jezdny, 

• amortyzatory 2 szt. na oś, 

• rama wykonana z wysokogatunkowej stali w technologii spawanej, 

• obrotnica z łamanym pneumatycznie dyszlem (umożliwiająca załadunek przodem), 

• pneumatyczne blokady kontenerów i manualne/ręczne blokady rolek kontenerów 

• długość bieżni przystosowana do przewozu 2 kontenerów typu KP10 lub KP7, 

• boczne osłony przeciw -podjazdowe, 

• błotniki plastikowe nad kołami z chlapaczami, 

• koło zapasowe mocowane na windzie pod przyczepą, 

 

4.2 Układ hamulcowy 

 

• dwuprzewodowy układ pneumatyczny z regulacja hamowania w zależności od ciężaru ładunku na 

dwie osie, 

• hamulec parkingowy automatyczny, 

 

4.3 Zawieszenie 

• pneumatyczne ze stała wysokością jazdy niezależnie od ciężaru przewożonego ładunku, 

• dwa gniazda przyłączeniowe pneumatyczne oraz gniazda ABS/EBS umieszczone na konsoli przy 

dyszlu 

• zawór HS (regulacja wysokości na poduszkach), 

 

4.4 Układ elektryczny, oświetlenie 

• układ 24 volt 

• dwie lampy obrysowe z przodu (w technologii LED), 

• boczne żółte lampy obrysowe (w technologii LED), 

• oświetlenie tablicy rejestracyjnej, 

• niezbędne oświetlenie do poruszania się po drogach (kierunkowskazy, światłą przeciwmgielne, 

stopu, cofania itp.) 

 

5. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:  

 

5.1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i 

ryzyko.  

 

5.2. Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego dwóch kierowców w zakresie zasad 

użytkowania i obsługi pojazdu wraz z żurawiem i urządzeniem hakowym i przyczepą.  

 

5.3. Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty:  

a) komplet dokumentów wymaganych w celu zarejestrowania pojazdu w Rzeczypospolitej 

Polskiej (m.in. świadectwa zgodności CE lub dokumenty potwierdzające jednostkowe 

dopuszczenie do ruchu, oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do 

rejestracji i ewidencji pojazdów, karta pojazdu),  

b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów po-

jazdu, żurawia, urządzenia hakowego i przyczepy. 
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b) instrukcje obsługi w języku polskim,  

c) dokumenty gwarancyjne w języku polskim,  

d) protokoły odbioru urządzeń dźwigowych wydane przez UDT,  

e) dokumentacje zabudowy hakowej i żurawia w języku polskim;  

d) katalogi części zamiennych do dostarczonych maszyn po polsku w wersji elektronicznej 

 

5.4. Termin realizacji dostawy: Do 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień liczony 

będzie od pierwszego poniedziałku (włącznie) po podpisaniu umowy. 

 

5.5. Wykonawca po dokonaniu przekazania pojazdu umożliwi pod swoim nadzorem, w terminie 

uzgodnionym przez strony Umowy, zainstalowanie dodatkowego wyposażenia (np. systemu 

monitorowania pojazdu -niebędącego przedmiotem niniejszego zamówienia) bez prawa do 

ograniczenia gwarancji na pojazd z tego tytułu.  

 

6. Wymagania odnośnie serwisowania pojazdu  

 

Miejscem wykonania usługi serwisowo-naprawczej będzie siedziba Zamawiającego lub stacja 

serwisu autoryzowanego przez producenta, zlokalizowana nie dalej niż 120 km od siedziby 

Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Umowa nr …................................./2020 

zawarta w dniu …........................2020r. 

 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Spytkowie, 

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

 

……………………. numer KRS …………..NIP ………………….; REGON ………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

zważywszy, że: 
zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa i serwis samo-

chodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny i przyczepę transportową 
zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy zo-

stała jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co 

następuje: 
Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

• Oferta Wykonawcy z dnia …………….. 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

umowie. 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn: Dostawa i ser-

wis samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe, żuraw hydrauliczny i przy-

czepę transportową zgodnie z opisem określonym w cz. II SIWZ – Opis przedmiotu zamówie-

nia, zwanej w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówie-

nia wynoszącej 36 miesięcy liczony od daty bezusterkowego odbioru, potwierdzonego protoko-

łem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń.  

3. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść 

na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w SIWZ, a Za-

mawiający zobowiązuje się dostawy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę na warunkach okre-

ślonych w Umowie. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz II SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ ww. postępowania przetargowego stanowią-

cego załącznik do niniejszej umowy i będącego jej integralną częścią, normami  i obowiązują-

cymi przepisami prawa. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy ustalone zostało na kwotę 

brutto ………………… zł, słownie:……………………………………  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca realizując zamówienie, o którym mowa w §1 uwzględnił 

wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym koszty związane z obo-

wiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i ryzykami związanymi 

ze specyfiką przedmiotu umowy. 

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 14 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, którą Wykonawca 

może wystawić dopiero po prawidłowym wykonaniu umowy, tj. dostawie przedmiotu zamó-

wienia, wymaganych dokumentów, dokonania szkoleń, odbiorze przez Zamawiającego i 

podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy: …........................................................................ 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień 

liczony będzie od pierwszego poniedziałku (włącznie) po podpisaniu umowy. 

3. Przed upływem okresu określonego w ust. 1 umowa może być rozwiązana w całości lub w 

części na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych. 

4. Treść umowy może zostać zmieniona na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożli-

wiającej zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie z przyczyn nie zawinio-

nych przez Wykonawcę,  

b) wynagrodzenia: 

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny netto nie 

ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z 

aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku VAT. Zmiana cen brutto w 

tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez ko-

nieczności podpisywania aneksu przez strony. 

6. Ewentualne zmiany w/w warunków umowy za wyjątkiem zmian określonych w par. 3 ust 5 

lit b wymagają dla ich ważności, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

dokonywane będą na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy do którego dołączone zo-

staną wszystkie wymagane kalkulacje i dowody. 
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7. Zamawiający ma prawo odstąpić jednostronnie od umowy bez obowiązku wzywania Wyko-

nawcy do jej wykonania i wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku gdy opóźnienie 

w wykonaniu umowy przez Wykonawcę przekroczy jeden miesiąc. 

 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, termino-

wość oraz kompletność dostawy objętej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, może zlecić niektóre prace związane z wykonaniem 

dostawy stanowiącej przedmiot umowy Podwykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. 

W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniecha-

nia Podwykonawcy jak za własne działanie. 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen zasób 

informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie zobowiązania zgodnie z niniejszą umową 

wraz z jej załącznikami oraz przepisami prawa. 

 

§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy podpi-

sany przez obie strony.  

2. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i z terminami płatno-

ści określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń Zamawiający 

przejmuje odpowiedzialność za przedmiot zamówienia (umowy). 

 

§ 6 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe świadczone w okresie gwarancji będą przez 

osobę / osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.  

2. W przypadku zgłoszonej awarii (uszkodzenia) w okresie gwarancji koszt dojazdu do 

Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. 

3. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenia (awarie) nie przekroczy 3 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie 

uszkodzenia (awarii).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od 

zgłoszenia uszkodzenia (awarii).  

5. W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wskaza-

nych w instrukcji techniczno – ruchowej DTR) przeglądów serwisowych. 

6. Koszty napraw i serwisów pokrywa Wykonawca.   

 

§ 7 

Wspólna realizacja umowy 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie pełnomoc-

nika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców reali-

zujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, 
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przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

2. Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 będzie: …..................................... . 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiają-

cemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców względem 

siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte wy-

konanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów i w wyso-

kościach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z winy jednej ze stron, drugiej stro-

nie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości 

umowy brutto, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie i 

na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

wień publicznych lub gdy Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub od-

stąpienia od umowy z przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w tym siły 

wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w wy-

sokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto niewykonanej w ustalonym terminie 

dostawy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy dzień opóźnie-

nia. 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w wy-

sokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w prze-

kroczeniu terminów, o których mowa w § 6 ust. 3 - 5 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego za-

strzeżone kary umowne na warunkach ogólnych. 

3. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia przez Zama-

wiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w umówionym termi-

nie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy zarówno kary umow-

nej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za opóźnienie w jej wykonaniu. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć część wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom, w 

takim zakresie jaki określił w złożonej przez siebie ofercie przetargowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami. 

3. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i jego pracowników lub przedstawicieli jak za swoje własne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT: 

a) pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową 



Strona 27/27 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

wystawionej faktury VAT, o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na rzecz tego Podwyko-

nawcy. 

b) pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową 

wystawionej faktury VAT o niedokonaniu zatrzymania lub potrącenia jakichkolwiek kwot z 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a po jej wykonaniu – na okres rękojmi i gwarancji. 

5. W przypadku niedostarczenia potwierdzeń, o którym mowa w ust 4. lit a-b powyżej, Zama-

wiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwy-

konawcy, do czasu otrzymania w/w potwierdzeń. 

6. Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy, ani żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie. 

7. Wykonawca zobowiązuję się nie dokonywać zatrzymań lub potrąceń jakichkolwiek kwot z 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a po jej wykonaniu – na okres rękojmi i gwarancji. W umowach zawartych pomię-

dzy Wykonawcą, a Podwykonawcą ,Wykonawca zobowiązuje się zawierać zapisy dotyczące 

utworzenia kaucji należytego wykonania umowy lub kaucji gwarancyjnej wyłącznie w for-

mie pieniężnej (wnoszonej gotówką lub przelewem na rachunek Wykonawcy ), w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

8. Naruszenie zapisów wskazanych w ust. 4,5,6 powyżej uważane będzie za ciężkie naruszenie 

warunków umowy, których wykrycie będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia Wy-

konawcy kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty dokonanego zatrzy-

mania lub potrącenia względem danego Podwykonawcy lub do odstąpienia od umowy z 

winy Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawców o warunkach 

niniejszej umowy. 

 

§ 10 

Osoby upoważnione do kontaktów 

       1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: …………………… 

           …………………………………………. 

       2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: …........................  

           tel. +48 …................................................ . 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich wierzy-

telności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i je-

den dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


