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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA DOSTAWĘ 

 

O wartości szacunkowej powyżej 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: 

1) fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z osprzętem  

2) fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej New Holland W170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spytkowo, 2020-06-08 

zatwierdzam:  

Mariusz Piasecki 

Prezes Zarządu 

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

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja niniejsza zawiera 26 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 powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 u.p.z.p. 

 

Wartość wszystkich zamówień na dostawę maszyn i urządzeń w Zakładzie Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 u.p.z.p. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

Część 1: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo Sp. z o.o. fabrycznie nowego wózka widłowego wyprodukowanego w 2020 roku wraz z 

osprzętem.  

 

Minimalny okres gwarancji jakości na oferowany wózek widłowy i jego osprzęt wynosi 24 mie-

siące. W trakcie okresu gwarancji jakości Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych 

(wskazanych w instrukcji techniczno – ruchowej maszyny DTR) przeglądów serwisowych wliczo-

nych w cenę oferty.  

 

Część 2: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

Spytkowo Sp. z o.o. fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej New Holland 

W170.  

Łyżka służyć będzie do rozdrabniania frakcji organicznej (liście, gałęzie, odpady kuchenne i ogro-

dowe) do wielkości max12mm. 

 

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

 

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 

Część 1: 

42415000-8 – wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące 

Część 2: 

42420000-6 – łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek 

 

http://zuokspytkowo.pl/
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4. Zamówienia częściowe. 

 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części: 

a) Część 1: obejmuje dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z osprzętem do Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

b) Część 2: obejmuje dostawę fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej New 

Holland W170 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

3. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub obie części zamówienia. 

4. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej 

SIWZ. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

a) dla Części 1: do 9 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień liczony będzie od pierw-

szego poniedziałku (włącznie) po podpisaniu umowy. 

b) dla Części 2: do 9 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień liczony będzie od pierw-

szego poniedziałku (włącznie) po podpisaniu umowy. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

Część 1  

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) w formie 

JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). 

 

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

wózka widłowego o udźwigu min. 3 ton 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) w formie 

JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). 

 

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, 

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. 

 

UWAGA: Zamawiający  dopuszcza możliwość wypełnienia w Części IV JEDZ wyłącznie litery a 

(Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji). W związku z tym Wykonawca 

nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV JEDZ. 

 

Część 2 

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) w formie 

JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia). 

 

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 

łyżki rozdrabniającej do ładowarki wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i pod-

miotu, na rzecz którego dostawa ta została wykonana, oraz załączy dowody określające czy ta do-

stawa 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 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych do-

kumentów - 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) w formie 

JEDZ (jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia).  

 

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, 

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. 

 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia w Części IV JEDZ wyłącznie litery a 

(Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji). W związku z tym Wykonawca 

nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV JEDZ. 

 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

 

a/ Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.  

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej procedury przetar-

gowej - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.zuokspytkowo.pl 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz JEDZ stanowi załącznik do Rozporządzenia wyko-

nawczego Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówień. Zamawiający dopuszcza złożenie JEDZ opraco-

wanego w oparciu o wzór formularza stanowiącego załącznik do wspomnianego Rozporządzenia. 
 

a.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie 

składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie. Oświadczenie to 

ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakre-

sie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

a.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnie-

nia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich za-

soby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie formie Jednolitego Europej-

skiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów.  
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Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów doku-

mentów:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 u.p.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

a.3) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówie-

nia podwykonawcom innym niż ci wskazani w pkt a2), w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożył oświadczenie o którym mowa powy-

żej.  

 

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 oce-

niona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu. 

 

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

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień zło-

żenia 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 braku występowania wobec niego przesłanek 

wykluczenia z postępowania Zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w trybie 

i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 u.p.z.p. w związku z art. 24aa u.p.z.p.): 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w z art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 u.p.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-

dania ofert; 

 

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowa-

niu: 

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

dowodów 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 
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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 

 

 

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!!) w wersji elek-

tronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenie o przynależ-

ności 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 dowody, że powią-

zania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 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. 

 

 

1. Wysokość wadium. 

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium: 

a) Dla ofert składanych tylko na Część 1: 2.000,00 zł 
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b) Dla ofert składanych tylko na Część 2: 2.000,00 zł  

c) Dla ofert składanych na dwie Części 1 i 2: 4.000,00 zł 

 

2) Wadium należy wnieść do dnia 20.07.2020  roku do godz. 10:00 przelewem bankowym na 

konto: BGK Nr 63 1130 1189 0025 0128 9720 0003 

z dopiskiem; Wadium- Znak sprawy 2724/2020 oraz podanie numeru NIP Wykonawcy. 

 

3) Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiają-

cego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego za potwierdzeniem 

odbioru (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że nie jest z nią trwale złączone). Wadium 

może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto bankowe Zamawiającego z konta banko-

wego Wykonawcy), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych 

lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zarówno 

gwarancje jak i poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związa-

nia ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w 

art. 46 ust. 4a i 5 u.p.z.p. okoliczności w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na 

rzecz Zamawiającego. Wykonawca którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną 

formą wadium na warunkach określonych w ustawie lub niniejszej SIWZ, w tym również na prze-

dłużony okres związania ofertą, lub gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związa-

nia ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

4) Wadium w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem ter-

minu wyznaczonego do składania ofert. 

5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na we-

zwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 

b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najko-

rzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wy-

brana jako najkorzystniejsza. 

8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wa-

dium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabez-

pieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wa-

dium na podstawie art. 46 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zo-

stała wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Za-

mawiającego. 
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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. 

 

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. 

 

 

15.1. Informacje ogólne 

15.1.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 

poczty elektronicznej. 

15.1.2. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami:  

          Aneta Wawrzos, tel. +48 87 555 54 10, 

e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 

Strona internetowa: www.zuokspytkowo.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 

 

15.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formu-

larzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 

15.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicz-

nych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

15.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

15.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświad-

czeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. 

15.1.7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamó-

wienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do ni-

niejszej SIWZ. 

 

15.2 Złożenie oferty 

15.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz pu-

bliczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na 
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miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

15.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

w formacie danych doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób 

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

15.2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 

o udzielenie zamówienia publicznego, należy złożyć w postaci elektronicznej w oryginale bądź ko-

pii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym).   

15.2.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowią-

cymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

15.2.5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektro-

nicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stano-

wiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

15.2.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

15.2.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

Termin składania ofert: 20.07.2020 r godz. 10:00 

 

15.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert) 

15.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wyko-

nawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie in-

formacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespon-

dencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

ogłoszenia (TED postępowania, lub numerem nadanym sprawie przez zamawiającego - referen-

cyjny). 

15.3.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektro-

nicznej, email: biuro@zuokspytkowo.pl 

15.3.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświad-

czeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wska-

zany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elek-

tronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków ko-

munikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
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lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

15.4 Otwarcie ofert: 

15.4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r., o godzinie 10.15. 

15.4.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini-

Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

15.4.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

15.4.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 

otwarcia ofert. 

 

16. Termin związania ofertą. 

 

 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. 

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

 

17. 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. 

 

18. 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 

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 
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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. 

 

19. 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. 

 

20. Środki ochrony prawnej. 

 

 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI u.p.z.p. 

 

21. Załączniki. 

 

 

Załącznik nr 1A Wzór Formularza Oferty (Cześć 1) 

Załącznik nr 1B Wzór Formularza Oferty (Cześć 2) 

Załącznik nr 2. JEDZ – na stronie internetowej Zamawiającego: http://zuokspytkowo.pl/ 

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 1A do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z osprzętem  

 

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 

niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

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

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

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

3. Termin wykonania zamówienia: do 9 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień li-

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

4. Oferuję(my) dostawę fabrycznie nowego wózka widłowego: 

Marka …………………………. 

Model …………………………. 

wraz z osprzętem 

5. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi ...................PLN, 

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

plus należny podatek VAT w wysokości ...........PLN stawka VAT ......., co stanowi łącznie kwotę 

................................ PLN (słownie: …....................................................................... PLN), 

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

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 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 

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

tajemnicy 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 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

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

wpisanie danych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków 

konsorcjum. 
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Załącznik nr 1B do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

dostawa fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej New Holland W170  

 

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 9 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy tydzień li-

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

4. Oferuję(my) dostawę fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej New Holland 

W170: 

Marka …………………… 

Model …………………… 

5. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi ...................PLN, (słow-

nie:..................................................................................................................................PLN) plus na-

leżny podatek VAT w wysokości ...........PLN stawka VAT ......., co stanowi łącznie 

kwotę ................................ PLN (słownie: …....................................................................... PLN), 

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

 

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 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], 
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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 3 do SIWZ 

WYKAZ DOSTAW 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

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

 

2. WYKONAWCA: 

Lp 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 reprezentowa-

nia 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) 

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

(wskazać część zamówienia) 

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

szym 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 

Część 1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z 

osprzętem, wyprodukowanego w 2020 roku.  

 

Wózek będzie wykorzystywany głównie do załadunku sprasowanych odpadów, przewożenia 

kontenerów z odpadami w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.  

 

Minimalne parametry techniczne i wyposażenie wózka widłowego muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

Tab.1 Wymagane parametry maszyny 

 
Lp. Parametry Wymagania 

1. Napęd: Wysokoprężny (Diesel) 

2. Udźwig nominalny (środek ciężkości): Min 3000kg./500mm 

3. Typ masztu: 

-wysokość podnoszenia 

Potrójny z wolnym skokiem 
Min.4300 

4. Ogumienie wózka Super elastyczne pełne 

5. Wymiar wózka: 

-wysokość kabiny operatora  
 
 Max 2300mm 

6. Silnik: 

-moc znamionowej 

 

Min 36 kW 

7. Przekładnia:  Automatyczna - Hydrokinetyczna 

8. Dane karetki: 

- klasa 

Z przesuwem bocznym 

3A 

9. Sterowanie funkcjami hydraulicznymi; Dźwignie mechaniczne 

10. Kabina: Pełna zabudowa z regulowanym ogrzewaniem, wyciszeniem komory silnika i 
klimatyzacją 

11. Oświetlenie drogowe: Pełne ledowe oświetlenie robocze tył i przód, światło stop, światło cofania 

12. Sygnał: Klakson, sygnał dźwiękowy biegu wstecznego 

13. Osprzęt: 

Chwytak do sprasowanych kostek 

- udźwig 

- zakres pracy 
- wysokość ramienia 

- długość 

Widły 

- długość wideł 

 

 
Min. 2200kg./500mm 

Mieszczący się w zakresie 415mm – 1905mm 
Min.400mm 

Min. 1000mm 

 
1050 -1150mm 

14. Dodatkowe wyposażenie System do monitoringu czasu pracy maszyny. 

 

System wagowy umożlwiający ważenie podczas pracy z chwytakiem do recyklingu z 
dokładnością do błędu +/-0,2% 

 

Silnik zabezpieczony od dołu płytą lub stalową siatką 

15. Przeglądy: Bezpłatne przez okres trwania gwarancji 

16. Informacje dodatkowe Maksymalna wysokość wózka z kabiną, masztem w stanie złożonym, 

klimatyzacją  – do 2300 mm 

Dokumentacja w języku polskim 
Gwarancja min.24miesiace  

 

Minimalny okres gwarancji jakości na oferowany wózek widłowy i jego osprzęt wynosi 24 mie-

siące. W trakcie okresu gwarancji jakości Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych 

(wskazanych w instrukcji techniczno – ruchowej maszyny DTR) przeglądów serwisowych wliczo-

nych w cenę oferty.  
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Wózek widłowy musi spełniać warunki dopuszczenia przez UDT do ruchu. Zadaniem Wykonawcy 

jest przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania Księgi Rewizyjnej urzą-

dzenia technicznego. 

 

Wózek widłowy musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym 

dla tego rodzaju urządzeń, być dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce i UE (należy dostarczyć 

świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta). 

 

Wykonawca własnym transportem, na własny koszt i ryzyko dostarczy wózek do siedziby Zamawia-

jącego, tj. Spytkowo 69; 11-500 Giżycko (dalej siedziba Zamawiającego), dokona tam rozładunku 

urządzenia ze środka transportu i jego rozruchu w obecności przedstawicieli Zamawiającego w celu 

sprawdzenia prawidłowości działania. 

 

Wykonawca wraz z maszyną przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłu-

maczone na język polski następujące dokumenty: 

a) świadectwo zgodności CE lub deklaracja zgodności wystawioną przez producenta, 

b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów ma-

szyny, 

c) instrukcja obsługi maszyny w języku polskim - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), 

d) katalog części zamiennych, 

e) harmonogram wykonywanych przeglądów serwisowych, 

f) dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna). 

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie stanowiskowe w zakresie 

bieżącej obsługi, eksploatacji, konserwacji, dokonywania drobnych napraw oraz bhp urządzenia dla 

dwóch pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie musi się odbyć w siedzibie 

Zamawiającego, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i obejmować pełny zakres umożliwiający 

prawidłową eksploatację urządzenia. Z przeprowadzonego przeszkolenia zostanie sporządzony pro-

tokół szkolenia podpisany przez Strony. 

 

Część 2 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki 

kołowej New Holland W170, rok produkcji 2012, numer seryjny: FNHW170CNCHE12265, masa 

15900kg, moc 145kW. 

 

Łyżka rozdrabniająca służyć ma do rozdrobnienia min. 2500 MG/rok frakcji organicznej (liście, 

gałęzie, odpady kuchenne i ogrodowe) do wielkości max12mm.  

 

Układ hydrauliczny ładowarki Zamawiającego jest przystosowany do pracy z łyżką specjalistyczną 

(obecnie pracuje z łyżką przesiewającą ALLU DS. 3-23 rok produkcji 2012). 

 

Podstawowe parametry łyżki rozdrabniającej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w 

niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  
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Tab.2 Wymagane parametry łyżki rozdrabniającej. 

 
Lp. Parametry Wymagania 

1. Stopień rozdrobnienia Max 12 mm 

2. Pojemność łyżki Min 1,65 m ³ 
3. Napęd układu rozdrabniającego hydrauliczny 

4. Układ rozdrabniający 3 wały do rozdrabniania frakcji (stopień rozdrobnienia 

max 12 mm) 

5. Przeznaczenie Łyżka przeznaczona jest do rozdrabniania materiałów tj. 

(liście, gałęzie, odpady kuchenne i ogrodowe) 

 

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. 

 

Łyżka musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla tego ro-

dzaju urządzeń, być dopuszczona do obrotu i stosowania w Polsce i UE (należy dostarczyć świadec-

two zgodności CE lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta). 

 

Wykonawca własnym transportem, na własny koszt i ryzyko dostarczy łyżkę do siedziby Zamawia-

jącego, tj. Spytkowo 69; 11-500 Giżycko (dalej siedziba Zamawiającego), dokona tam rozładunku 

urządzenia ze środka transportu, podłączy do ładowarki i dokona rozruchu na przygotowanej przez 

Zamawiającego partii odpadów w obecności przedstawicieli Zamawiającego w celu sprawdzenia pra-

widłowości działania. 

 

Wykonawca wraz z łyżką przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłuma-

czone na język polski następujące dokumenty: 

a) świadectwo zgodności CE lub deklaracja zgodności wystawioną przez producenta, 

b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów łyżki, 

c) instrukcja obsługi w języku polskim - dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), 

d) katalog części zamiennych, 

e) dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna). 

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie stanowiskowe w zakresie 

bieżącej obsługi, eksploatacji, konserwacji, dokonywania drobnych napraw oraz bhp urządzenia dla 

dwóch pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie musi się odbyć w siedzibie 

Zamawiającego, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym i obejmować pełny zakres umożliwiający 

prawidłową eksploatację urządzenia. Z przeprowadzonego przeszkolenia zostanie sporządzony pro-

tokół szkolenia podpisany przez Strony. 

 

UWAGA! 

1. Dostawca zobowiązany jest dostosować przyłącza hydrauliczne i elementy mocujące w taki 

sposób aby ładowarka miała możliwość pracy na obecnej łyżce przesiewającej i nowo 

dostarczonej łyżce rozdrabniającej. 

2. Obecna łyżka przesiewająca pracuje w obu kierunkach. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić pracę wałów łyżki rozdrabniającej w obu kierunkach (lewo- prawo).  
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

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

Część ……………… 

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 fabrycznie no-

wego wózka widłowego wraz z osprzętem oraz fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej 

New Holland W170 postępowanie nr 2724/2020 zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy została 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 fa-

brycznie nowego wózka widłowego wraz z osprzętem /  Dostawa fabrycznie nowej łyżki roz-

drabniającej do ładowarki kołowej New Holland W170. Marka ……………. Model ……….. 

2. Minimalny okres gwarancji jakości na oferowany wózek widłowy i jego osprzęt/łyżkę roz-

drabniającą wynosi 24 miesiące. W trakcie okresu gwarancji jakości Wykonawca będzie 

świadczył usługę obowiązkowych (wskazanych w instrukcji techniczno – ruchowej maszyny 

DTR) przeglądów serwisowych wliczonych w cenę oferty.  

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

na Zamawiającego własność przedmiotu Dostawy o parametrach określonych w SIWZ, a 

Zamawiający zobowiązuje się dostawy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę na warunkach 

określonych w Umowie. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określony został w cz II SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaga-

niami Zamawiającego zawartymi w SIWZ ww. postępowania przetargowego stanowiącą za-

łącznik do niniejszej umowy, normami  i obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu 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 przedmiot umowy, o którym mowa w §1 uwzględ-

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

obowiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i ryzykami związa-

nymi 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 przedmiotu zamówienia, tj. dostawie 

urządzenia, wymaganych dokumentów, dokonania szkoleń i rozruchów, odbiorze przez Za-

mawiającego 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 9 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 

- wystąpienie okoliczności uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu zamówienia w ter-

minie z przyczyn nie zawinionych 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 wymagają, dla ich ważności, zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą na pisemny, uzasadniony wniosek 

Wykonawcy do którego dołączone zostaną wszystkie wymagane kalkulacje i dowody. 

7. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez zachowa-

nia okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przed-

miotu umowy lub jego części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym Wykonawca po-

wierzył wykonanie przedmiotu umowy lub jego części (podwykonawcy). Wystarczającym 
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udokumentowaniem dla rozwiązania umowy będzie notatka służbowa spisana przez upo-

ważnionego przedstawiciela Zamawiającego stwierdzająca zakres i przyczynę naruszeń. 

8. Zamawiający ma prawo przed wypowiedzeniem umowy lub odstąpieniem od niej w trybie 

ust. 7 wezwać Wykonawcę do usunięcie stwierdzonego nienależytego wykonania 

przedmiotu zamówienia (umowy) wyznaczając mu odpowiedni termin. 

 

§ 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 podpisane 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 

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, 

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. 

 

§ 7 

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: 
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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% wartości brutto niewykonanej w ustalonym terminie dostawy z przy-

czyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki. 

2. Nałożenie kary jest skuteczne z chwilą doręczenia pisma Wykonawcy. Nałożona kara zosta-

nie potrącona przez Zamawiającego z należnej Wykonawcy płatności, Wykonawcy zaś zo-

stanie przekazana Nota obciążeniowa. 

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

strzeżone kary umowne na warunkach ogólnych. 

 

§ 8 

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 

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 
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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. 

§ 9 

Rękojmia 

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej rękojmi na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania 

przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad w 

terminie, o którym mowa w ust. 4. 

3. Wezwanie do usunięcia wad może zostać zgłoszone na piśmie (dowodem doręczenia jest 

otrzymanie potwierdzenia nadania bez błędu). 

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca usuwa je w terminie do 14 dni od doręczenia 

wezwania, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

ma prawo usunąć je, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Nie wyłącza 

to odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych określonych w § 7 niniejszej 

umowy. 

6. Jeżeli stwierdzone wady nie dadzą się usunąć albo z okoliczności wynika, że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie a wada jest wadą istotną, Zamawiający może 

odstąpić od umowy albo może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku i 

żądać jego zwrotu w tej części. 

7. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie 

wynikłe z tytułu wad, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi a 

Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć. 

 

§ 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 

 


