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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM 

Na podstawie art. 275 pkt 1 

 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.) zwana dalej u.p.z.p. 

 

 

O wartości mniejszej niż progi unijne 

 

na: 

 

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
 

 

 

 

Spytkowo, 2022-06-06 

zatwierdzam:  

Mariusz Piasecki 

Prezes Zarządu 

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

 

 

 

Specyfikacja niniejsza zawiera 39 stron. 
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW. 

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/ 

adres skrzynki ePUAP: /ZUOK_Spytkowo/SkrytkaESP 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

http://zuokspytkowo.pl/zamowienia 

2. Adres strony internetowej. 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: http://zuokspytkowo.pl/zamowienia 

 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p.  

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwana dalej 

SWZ, zastosowanie mają przepisy u.p.z.p. 

 

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

http://zuokspytkowo.pl/
http://zuokspytkowo.pl/zamowienia
http://zuokspytkowo.pl/
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5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej, rok pro-

dukcji 2021 lub 2022.  

Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczoną ładowarkę wynosi 36 miesięcy lub min. 

6000 Mth - w zależności co  pierwsze  nastąpi - liczony od daty bezusterkowego odbioru 

ładowarki, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie stro-

ny bez uwag i zastrzeżeń.  

W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych (wska-

zanych w instrukcji techniczno – ruchowej ładowarki DTR) przeglądów serwisowych oraz 

napraw wliczonych w cenę oferty. 

Ładowarka głównie będzie wykorzystywana do pracy przy produkcji kompostu z wykorzy-

staniem łyżki przesiewająco kruszącej. Ładowarka wykorzystywana będzie również do 

załadunku odpadów. 

Miejsce dostawy: Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.;  

Spytkowo 69; 11-500 Gizycko 

 

5.2. Szczegółowy przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SWZ. 

5.3. Wspólny słownik Zamówień (CPV): 

43200000-5 maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części  

 

6. Zamówienia częściowe. 

 

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamówienie jest niepodzielne. 

Zamówienie nie ogranicza udziału w nim małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

7. Informacje dotyczące ofert wariantowych, umowy ramowej, aukcji elektro-

nicznej, katalogów elektronicznych, wizji lokalnej, kosztach udziału w postę-

powaniu. 

 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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7.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7.4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

7.5. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.  

7.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. 

 

Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamó-

wienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 

9. Pozostałe informacje. 

 

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. 

2. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 94 u.p.z.p. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8 u.p.z.p. 

4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 60 i art. 121 u.p.zp. 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

6. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny spo-

sób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z 

sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – Nie dotyczy.   

 

10. Termin wykonania zamówienia. 

 

Do 210 dni od dnia podpisania umowy. Pierwszy dzień liczony będzie od dnia następnego 

po podpisaniu umowy. 

 

11. Podstawy wykluczenia. 

 



Strona 5/39 
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 

11.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 u.p.z.p.:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnie-

nie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu kar-

nego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub 

w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestęp-

nego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 

Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cu-

dzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo prze-

ciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skut-

kach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
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lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o któ-

rym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyj-

ną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wnio-

sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w spra-

wie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wyko-

nawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkuren-

cji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkuren-

cji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który 

należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

11.2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z po-

stępowania wyklucza się:  

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozpo-

rządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ogranicza-

jących w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrai-

ny (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 

765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 

środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorial-
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ną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 

17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 269/2014  albo wpisane-

go na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835); 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumie-

niu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określo-

nych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub bę-

dąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiąza-

niach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpie-

czeństwa narodowego;;  

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką do-

minującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w 

sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspie-

raniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

2022 r., poz. 835);  

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa powyżej. W przy-

padku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt.11.2. Zamawiający odrzuca ofertę ta-

kiego wykonawcy (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiąza-

niach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpie-

czeństwa narodowego;). 

11.3. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

(Załącznik nr 2 do SWZ) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 
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Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświad-

czenie składa każdy z wykonawców.  

 

12. Warunki udziału w postępowaniu 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, doty-

czące zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony względem Wykonawcy który wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie wykonał co najmniej jedną dostawę ładowarki. 

 

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert (Za-

łącznik nr 3 do SWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z wykonawców.  

 

13. Udostępnienie zasobów 

 

W przypadku polegania przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udo-

stępniających zasoby, wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostęp-

niającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby reali-

zacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wy-

konawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmio-

tów.  
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Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych pod-

miotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem oświad-

czenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik nr 2 i 3 do SWZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, po-

twierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie wa-

runków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

 

14. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

 

14.1. Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

14.2. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowa-

niu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyzna-

czonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych 

środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:  

• wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załą-

czeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy. 

Według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. 

 

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w kon-

sorcjum). 

 

W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w po-

stępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postę-

powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SWZ 
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jak i przepisy u.p.z.p. dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegają-

cych się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed za-

warciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako wykonawcy składający ofertę wspólną. 

 

16. Wadium. 

 

Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień nie wymaga w przedmiotowym postępo-

waniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium. 

 

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień nie wymaga w przedmiotowym postępo-

waniu o zamówienie publiczne wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, sposobie porozumie-

wania się zamawiającego z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania kore-

spondencji elektronicznej, opis sposobu przygotowania ofert, sposób oraz 

termin składania i otwarcia ofert. 

 

18.1.1. 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 zamawiającego: biuro@zuokspytkowo.pl  (UWAGA: nie dotyczy 

składania ofert). 

18.1.2. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami:  

          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 

mailto:biuro@zuokspytkowo.pl
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18.1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do 

komunikacji. 

18.1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elek-

tronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywa-

nych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz 

Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

18.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formu-

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

MB. 

18.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

18.1.7. Link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania dostępne są na stronie 

internetowej zamawiającego: www.zuokspytkowo.pl/zamowienia. Dane dla danego postę-

powania o udzielenie zamówienia dostępne są również na Liście wszystkich postępowań 

na miniPortalu. 

 

18.2 Złożenie oferty 

18.2.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wy-

cofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPorta-

lu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonaw-

ców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

18.2.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

18.2.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowni-

ka, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

Bezpośredni link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-

ePUAP.pdf 

18.2.4. Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

http://www.zuokspytkowo.pl/zamowienia
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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18.2.5. Jeżeli osobą podpisującą (składającą ofertę) nie jest osoba upoważniona do tej 

czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowa-

dzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymie-

nionymi, wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć stosowne pełnomocnictwo.  

18.2.6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie jak składana oferta (tj. formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).  

Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej,  

w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do zapisów ustawy 

Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym,  

bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie 

pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy lub podpisem zaufanym 

mocodawcy lub podpisem osobistym mocodawcy.  

18.2.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 

2 do SWZ) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zau-

fanym lub podpisem osobistym.  

18.2.8. Oświadczenia wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jedne-

go pliku archiwum (ZIP). 

18.2.9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca za-

strzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębior-

stwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 

pliku archiwum (ZIP).  

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejsze-

go postepowania są jawne bez zastrzeżeń.  

UWAGA: 
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Zastrzegając informacje w ofercie wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona 

informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia warunki określone w art. 

11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

18.2.10. 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 wyco-

fania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

18.2.11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

Termin składania ofert: 24.06.2022 r. godz. 10.00 

 

18.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy skła-

dania ofert) 

18.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) 

lub za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@zuokspytkowo.pl.  

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wyko-

nawcy posługują się numerem ogłoszenia (numerem nadanym sprawie przez zamawiają-

cego - referencyjny). 

 

18.4 Otwarcie ofert: 

18.4.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 12.00 

18.4.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert do-

stępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez 

wskazanie pliku do odszyfrowania. 

18.4.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinan-

sowanie zamówienia. 

18.4.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o: 
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia-

łalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

19. Termin związania ofertą. 

 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 

23.07.2022 roku (art. 307 ust. 1)  

 

20. Sposób obliczenia ceny. 

 

20.1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.   

20.2. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN) w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamó-

wienia oraz ewentualne rabaty. 

20.3. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagro-

dzenie ryczałtowe. 

 

21. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposo-

bu oceny ofert. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.  

 

Cena - 100 % 

Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: 

                 

Ocena oferty X = Cena oferty najtańszej (brutto)   :   Cena oferty ocenianej (brutto) x 100 
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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 cena wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia lub będzie budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o co najmniej 

30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, 

zamawiający zwróci się do wykonawcy którego wyżej opisana sytuacja dotyczy o 

udzielenie wyjaśnień, 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. 

 

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

22.1. Zgodnie z art. 432 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia wymaga za-

chowania formy pisemnej.   

22.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

22.3. Zamawiający zawiadomi wykonawcę (na adres e-mail wskazany w formularzu ofer-

towym), którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy 

w siedzibie zamawiającego drogą korespondencyjną. Zamawiający zastrzega, że w przy-

padku zawarcia umowy drogą korespondencyjną, za dzień zawarcia umowy uważa się 

datę wpisaną przez zamawiającego w komparycji umowy.  
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22.4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić zamawiającemu 

umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

22.5. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca składa dla 

osoby podpisującej umowę dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania 

wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamawiający dysponuje już odpowiednimi 

dokumentami złożonymi w toku postępowania.   

 

23. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp .z o.o.; Spytkowo 69; 11-500 

Giżycko 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-

niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 u.p.z.p. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.z.p., 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy (78 ust. 4 u.p.z.p.); 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwią-

zanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwen-

cje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty-

czących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

[skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z u.p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników]; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-

rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO [prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odnie-

sieniu do przechowywania w celu w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw];   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naru-

sza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-

wych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

24. Środki ochrony prawnej. 

 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale IX u.p.z.p. 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX u.p.z.p. przysługują wykonawcy, uczestni-

kowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówie-

nia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy. 
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Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p. oraz Rzeczniko-

wi Małych i Średnich Przedsiębiorców.  

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  

 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówie-

nia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 

a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub doku-

mentów zamówienia na stronie internetowej, 

 

Odwołanie wnosi się: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podsta-

wę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. 

a. 

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie: 

b) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

25. Załączniki. 

 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  

Załącznik nr 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4. Wykaz dostaw 

Załącznik nr 5. Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
 

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  

Adres skrzynki ePUAP  

 

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

go niniejszą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SWZ 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. Gwarantuje(my) termin wykonania zamówienia zgodny z zapisami SWZ. 

4. 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. 
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5. Oferujemy dostawę …… ………… 

Rok produkcji ……………  

Marka ……………………  

Model …………………… 

 

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

7. Akceptuje(my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SWZ. 

8. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązu-

ję(my) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiega-

jący się o udzielenie zamówienia], 

10. [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 zwal-

czaniu 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 podwykonaw-

com: 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 

  

  

 

12. Inne oświadczenia: 

a) Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
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pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośred-

nio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, sto-

sownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie skła-

da (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

b) W myśl art. 225 u.p.z.p informuję(my), że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w 

następującym zakresie: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usług 

których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 

Wartość towaru lub usługi 

objętego obowiązkiem 

podatkowym 

zamawiającego, bez 

kwoty podatku 

Stawka podatku od 

towarów i usług, która 

zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

   

   

 

c) Wykonawca oświadcza iż jest* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

  Mikro przedsiębiorstwem 

  Małym przedsiębiorstwem 

  Średnim przedsiębiorstwem 

  Dużym przedsiębiorstwem 

 

* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36).  

W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera 

konsorcjum. 
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- Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego 

roczny obrót nie przekracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR. 

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR. 

- Duże przedsiębiorstwo: jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. 

kategorii przedsiębiorstw. 

 

 

UWAGA: 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

 

[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 2 do SWZ 

Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p. 

o niepodleganiu wykluczeniu 

 

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

WYKONAWCA: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 u.p.z.p. 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835) 

 

Lub: 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 u.p.z.p.). Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem nastę-

pujące środki naprawcze:  

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

 

UWAGA: 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców  

2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p. 

 

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

WYKONAWCA: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 12 SWZ. 

 

 

 

 

 

W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w SWZ polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………………….,  

w następującym zakresie: 

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

                       (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  



Strona 25/39 
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 

UWAGA: 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców 

2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem e lektronicznym 

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ DOSTAW 

 

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

WYKONAWCA: 

L

p 

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

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

wykonałem(wykonaliśmy) następujące 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 wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź in-

ne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie własne Wykonawcy.  
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej, rok produkcji 

2021 lub 2022, zwanej w dalszej części Opisu przedmiotu zamówienia ładowarką. 

Ładowarka głównie wykorzystywana będzie do pracy przy produkcji kompostu z 

wykorzystaniem łyżki przesiewająco kruszącej. 

Ładowarka wykorzystywana będzie również do załadunku odpadów.  

 

Informacje ogólne: 

Ładowarka ma być fabrycznie nowa – rok produkcji 2021 lub 2022. 

Ładowarka nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji. 

Wykonawca gwarantuje dostawę ładowarki wolnej od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych oraz wad prawnych. 

 

Ładowarka musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom 

przyjętym dla tego rodzaju urządzeń, być dopuszczona do obrotu i stosowania w Polsce i 

UE (należy dostarczyć świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności z CE 

wystawioną przez producenta). 

 

Minimalny okres gwarancji jakości na dostarczoną ładowarkę wynosi 36 miesięcy lub min 

6000 Mth -  w zależności co pierwsze nastąpi – liczony od daty bezusterkowego odbioru 

ładowarki, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie 

strony bez uwag i zastrzeżeń. 

W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych 

(wskazanych w instrukcji techniczno-ruchowej ładowarki DTR) przeglądów serwisowych 

oraz napraw wliczonych w cenę oferty. 

 

Silnik: 

-  wysokoprężny, 6-cio cylindrowy, turbodoładowany z systemem chłodzenia powietrza 

dolotowego intercooler 

- pojemność skokowa nie mniejsza niż 6,5l i nie większa niż 7,11l 

- układ chłodzenia wentylatorem dwukierunkowym z tzw. ciągiem wstecznym 
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- spełnia normy emisji spalin EU STAGE V lub nowsze 

- moc silnika wg normy ISO 14396 nie mniejsza niż 125kW i nie większa niż 190kW, 

- masa robocza min. 15.5 Mg 

- dostęp do czyszczenia chłodnicy  

 

Napęd: 

- napęd na 4 koła, 

- minimum 4 biegi w przód i minimum 3 biegi w tył, 

- most przedni zamocowany na sztywno, most tylny wahliwy z oscylacją min +/-12 stopni. 

 

Układ hydrauliczny: 

- układ hydrauliczny typu Load-sensing reagujący na zmienne obciążenie z pompą 

osiowo-tłoczkową o zmiennym wydatku, 

- wydajność pompy minimum 170l/min, ciśnienie robocze minimum 220bar. 

 

Układ kierowniczy: 

- hydrauliczny, przegubowy, realizowany za pomocą dwóch siłowników dwustronnego 

działania. 

 

Układ hamulcowy: 

- wyposażony w hamulce hydrauliczne, wielotarczowe, mokre i całkowicie zamknięte, oraz 

hamulec bezpieczeństwa zapewniający działanie przy unieruchomionym silniku. 

 

Ogumienie: 

- pneumatyczne, wzmocnione, przystosowane do pracy na składowisku odpadów, klasa 

minimum L5. 

 

Układ roboczy: 

- wyposażona w fabrycznie zamontowany trzeci układ hydrauliczny do zasilania 

dodatkowego osprzętu np. łyżki przesiewająco – kruszącej z możliwości regulacji tempa 

pracy podłączonego urządzenia, 

- wyposażona w szybkozłącze do montażu dodatkowego osprzętu z hydraulicznym 
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sterowaniem i blokadą.  

- łyżka o pojemności min. 2,8m3 z lemieszem, przystosowana do pracy z szybkozłączem 

zamontowanym na ramieniu,  

- wysokość sworznia obrotu łyżki przy maksymalnej wysokości min. 3950mm, 

- sterowanie za pomocą joysticka, 

- układ amortyzacji łyżki. 

 

UWAGA DOTYCZĄCA SZYBKOZŁĄCZA!!! 

Wykonawca będzie miał obowiązek dopasowania dostarczanego przez siebie 

szybkozłącza do posiadanego już przez Zamawiającego osprzętu.  

Przed realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać obmiar osprzętu 

posiadanego przez Zamawiającego, w celu dopasowania do niego dostarczanego przez 

siebie szybkozłącza. 

Jeśli Wykonawca uzna za konieczne pobranie wymiarów posiadanego przez 

Zamawiającego osprzętu przed sporządzeniem oferty, Zamawiający umożliwi w tym celu 

wykonanie wizji lokalnej.  

 

Kabina: 

- zamknięta, 

- wyciszona, hałas w maszynie do 80dB 

- spełnia normy EU ROPS/FOPS 

- wyposażona w amortyzowany i regulowany pneumatycznie fotel posiadający regulacje 

wysokości siedzenia i oparcia na wysokości odcinka lędźwiowego, wyposażony w zwijany 

pas bezpieczeństwa  

- klimatyzowana, 

- ogrzewana, 

- lusterka zewnętrzne ogrzewane, 

- radioodtwarzacz z bluetooth, 

- regulowana kolumna kierownicy. 

 

Pozostałe wymagania 

- minimalny prześwit pod maszyną 350 mm  
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- samoczyszczący wstępny cyklonowy filtr poboru powietrza, 

- automatyczny układ centralnego smarowania, 

- tylny zaczep holowniczy, 

- wyposażona w kamerę do obserwacji obszaru z tyłu maszyny z monitorem w kabinie, 

Układ monitorowania maszyny z wyświetlaczem w kabinie, przedstawiający ogólne 

parametry oraz kody błędów maszyny. 

- zbiornik paliwa o pojemności min. 200 l  

- oświetlenie drogowe, 

- oświetlenie robocze – halogeny z przodu i z tyłu (LED), 

- żółte światło ostrzegawcze (kogut), 

- alarm cofania, 

- gaśnica, trójkąt odblaskowy, apteczka  

- zestaw narzędzi operatorskich, 

- fabrycznie zamontowane błotniki przednie i tylne, 

- osłony zabezpieczające elementy układu napędowego – przeguby, mosty i wał 

napędowy, 

- osłony zabezpieczające elementy układu hydraulicznego – przewody, siłowniki. 

 

Uwaga: Opisane powyżej parametry i wyposażenie koparki mają charakter wymogów 

minimalnych. 

 

Wykonawca własnym transportem, na własny koszt i ryzyko dostarczy ładowarkę do 

siedziby Zamawiającego, tj. Spytkowo 69; 11-500 Giżycko (dalej siedziba 

Zamawiającego), dokona tam rozładunku ładowarki ze środka transportu i jego rozruchu w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego w celu sprawdzenia prawidłowości działania. 

 

Wykonawca wraz z ładowarką przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim 

lub przetłumaczone na język polski następujące dokumenty: 

a) Świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności wystawioną przez produ-

centa, 

b) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych prze Zamawiającego para-

metrów ładowarki, 
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c) Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji, w tym wyciąg ze 

świadectwa homologacji, 

d) Instrukcji obsługi koparki w języku polskim – dokumentacja techniczno-ruchowa 

(DTR), 

e) Katalog części zamiennych (w wersji elektronicznej) 

f) Harmonogram wykonywanych przeglądów serwisowych, 

g) Warunku serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie stanowiskowe w 

zakresie bieżącej obsługi, eksploatacji, konserwacji, dokonywania drobnych napraw oraz 

bhp ładowarki 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 ładowarki. Z 

przeprowadzonego przeszkolenia zostanie sporządzony protokół szkolenia podpisany 

przez Strony. 

 

W przypadku zgłoszenia awarii (uszkodzenia) czas reakcji serwisu Wykonawcy na 

zgłoszone uszkodzenie (awarie) nie przekroczy 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 

Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii). Maksymalny czas 

naprawy wynosi 14 dni od zgłoszenia uszkodzenia (awarii).  

 

Serwis pojazdu powinien odbywać się w miejscu eksploatacji pojazdu. Jeżeli konieczne 

jest przetransportowanie pojazdu do siedziby serwisu, koszty transportu pokrywa 

Wykonawca.  
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Umowa nr …................................./2021 

zawarta w dniu …........................2021r. 

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 - Kra-

jowego 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) 

zważywszy, że: 

zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Do-
stawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej zgodnie z warunkami określonymi w Specyfika-
cji 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 

• Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustale-

niom przyjętym w umowie. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Dostawa 

fabrycznie nowej ładowarki kołowej 

2. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i 

przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia o parametrach 
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określonych w SWZ, a Zamawiający zobowiązuje się dostawę odebrać i zapłacić 

Wykonawcy cenę na warunkach określonych w Umowie. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz II SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ ww. postępowania 

przetargowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy i będącego jej inte-

gralną częścią, normami  i obowiązującymi 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 kosz-

ty związane z obowiązującymi 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 ter-

minie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 

którą Wykonawca może wystawić dopiero po prawidłowym wykonaniu umowy, tj. 

dostawie ładowarki kołowej, wymaganych dokumentów, dokonania szkoleń i rozru-

chów, 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 ra-

chunek 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. 
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2. Termin wykonania zamówienia: do 30 tygodni od dnia podpisania umowy. Pierwszy 

tydzień liczony będzie od pierwszego poniedziałku (włącznie) po podpisaniu umo-

wy. 

§ 4 

Zmiany umowy 

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. strony dopuszczają możliwość zmiany 

treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia  

- w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia w terminie z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,  

b) wynagrodzenia: 

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

to nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wyni-

kającymi 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 konieczności podpisywania aneksu przez strony. 

2. Zmiany warunków umowy, o których mowa w ust. 1 lit. a) wymagają dla ich ważno-

ści, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane będą na 

pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy do którego dołączone zostaną wszyst-

kie wymagane dowody. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić jednostronnie od umowy bez obowiązku wzywania 

Wykonawcy do jej wykonania i wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku 

gdy zwłoka w wykonaniu umowy przez Wykonawcę przekroczy jeden miesiąc.  

 

§ 5 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, 

terminowość oraz kompletność dostawy objętej przedmiotem umowy. 

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

konaniem dostawy stanowiącej przedmiot umowy Podwykonawcy. W takim przy-

padku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawcy jak za własne działanie. 
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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. 

 

§ 6 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy 

podpisany 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 płatności określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wyko-

nawcy. 

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

Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za przedmiot zamówienia (umowy). 

 

§ 7 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i 

prawne z tytułu rękojmi za wykonane zamówienia. Do rękojmi stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisów Umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot 

zamówienia wynoszącą 36 miesięcy lub min. 6000 Mth - w zależności co  pierwsze  

nastąpi – liczony od daty bezusterkowego odbioru ładowarki, potwierdzonego pro-

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

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przy-

sługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

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

Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa 

Wykonawca. 

5. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenia (awarie) nie 

przekroczy 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie 
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się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii).  

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

od zgłoszenia uszkodzenia (awarii).  

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu uszkodzenia (awarii) zgłoszonej przez 

Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) 

do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia 

go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w 

terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wyso-

kość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów.  

8. Usunięcie uszkodzenia (awarii) przez inny podmiot w sytuacji określonej w ust. 7, 

nie ma wpływu na warunki niniejszej gwarancji. 

9. W trakcie okresu gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługę obowiązkowych 

(wskazanych w instrukcji techniczno – ruchowej ładowarki DTR) przeglądów serwi-

sowych. 

10. Wykonawca gwarantuje, że usługi serwisowe i naprawy w okresie gwarancji 

świadczone będą przez osobę / osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu.  

11. Koszty napraw i serwisów pokrywa Wykonawca.   

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cy-

wilnego. 

13. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania awarii (usterek), przy 

czym początkiem biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o awarii 

(usterce), natomiast końcem okresu jest data potwierdzonej naprawy, jednakże w 

przypadku usterek (awarii) istotnych okres rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo 

od chwili potwierdzenia naprawy. 

 

§ 8 

Wspólna realizacja umowy 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie 

pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 
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Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także 

do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowa-

nia 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 Wyko-

nawców realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 

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

mawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonaw-

ców względem siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Kary umowne 

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

żyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytu-

łów i w wysokościach: 

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

giej stronie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjąt-

kiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie i na zasadach 

określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych lub gdy Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy z przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w 

tym siły wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 

umowy za niewykonanie w ustalonym terminie przedmiotu umowy z przy-

czyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki.  

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, w przypadku o 

którym mowa § 7 w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w 

§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  
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d)  za zwłokę w czasie reakcji serwisu, o której mowa w § 7 w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.  

e) za zwłokę w naprawie gwarancyjnej, o której mowa w § 7 w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. Wartość naliczonej kary umownej w przypadku każdorazowego zaistnienia zdarze-

nia określonego w § 9 ust. 1 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.  

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania umowy z winy Wykonawcy w termi-

nie 14 dni od dnia przekroczenia limitu kar umownych przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższa-

jącego zastrzeżone kary umowne na warunkach ogólnych, o ile wartość poniesio-

nych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w 

umówionym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wyko-

nawcy zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za zwłokę w jej 

wykonaniu. 

§ 10 

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. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawców o 

warunkach niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Osoby upoważnione do kontaktów 

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

tel……… 

2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować bę-

dzie: …........................  tel. +48 …......... 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy usta-

wy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ko-

deksu cywilnego. 

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

swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

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

strzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zama-

wiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


