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SIWZ 

I. Zamawiający 

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
tel. 56/ 450 49 01 , faks 56/ 450 49 34 

Numer postępowania: S8/2017/PN/SK 

e-mail: mwio@mwio.pl: strona internetowa: http://www.mwio.pl 
NIP: 867-18-72-491, Regon: 870485618 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www. bip. wodociagi.grudziadz. pl 

li. Informacje ogólne o postępowaniu 

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, do jego udzielania nie 
stosuje się przepisów tej ustawy. 

2. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia (do pobrania) 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ" lub „specyfikacja", na 
własnej stronie internetowej: http://www.bip. wodociaqi.qrudziadz. pl, menu: Przetargi, 
podstrona: Zamówienia sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. 

3. Korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem , należy kierować 
na adres podany w Dziale I SIWZ, z dopiskiem: ,,Dostawa koparko-ładowarki typu CASE". 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu . Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 

Ili. Tryb udzielania zamówienia 

Postępowanie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 
27.02.2012 r. z póżn . zm.), zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej 
Zamawiającego: http://www.bip.wodociagi.qrudziadz.pl) 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa zamówienia: Dostawa koparko-ładowarki typu CASE. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

3. Miejsce wykonania zamówienia: Grudziądz, ul. Hallera 79, Dział Kanalizacji. 

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki typu CASE, 
zwanej dalej maszyną, zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Specyfikacja maszyny: 

- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż 2016r. 
- maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 
publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ruchu Drogowym 
- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o niskiej emisji spalin TIER 4i/ STAGE 1118, 
chłodzony cieczą, z systemem Common Raił, insta lacja elektryczna o napięciu roboczym 
12V 
- moc maksymalna silnika minimum 89kW 
- maksymalny moment obrotowy: minimum 460 Nm przy 1400 obrotów na minutę 
- maksymalna pojemność silnika 3,81 
- system ułatwiający rozruch w niskich temperaturach 

Układ hydrauliczny: 

- pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej z układem 

wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, 
- maksymalna wydajność minimum 165 I/min 
- maksymalne ciśnienie pracy minimum - 205 bar 

Układ napędowy: 

- zmiana kierunku jazdy w dźwigni przy kierownicy 
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- automatyczna przekładnia synchronizowana typu Powershift, minimum 4 biegi do przodu, 
minimum 3 biegi do tyłu , maksymalna prędkość jazdy nie więcej niż 41 km/h 
- napęd na 4 koła 
- opony bezdętkowe 28 cali 
- oś przednia i tylna skrętna (3 tryby skrętu) 
- most przedni wahliwy 
- mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD w przednim i tylnym moście 
- mosty 4 WD 

Układ hamulcowy: 

- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry 
samoregulujący się, działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania prawym lub 
lewym kołem tylnego mostu 

Kabina spelniaiąca standardy ROPS/FOPS: 

- kabina ogrzewana, izolowana akustycznie 
- obrotowy amortyzowany fotel operatora pełną z regulacją podłokietnikami oraz z 
bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa 
- regulowana kolumna kierownicy 
- drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach 
- uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna 
- dwa lusterka zewnętrzne i jedno lusterko wewnętrzne 
- oświetlenie wnętrza kabiny 
- oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych 
- oświetlenie zewnętrzne robocze umieszczone na dachu 4 reflektory z przodu kabiny i 4 
reflektory z tyłu kabiny oraz 2 boczne 
- oświetlenie robocze LED na ramieniu koparki 
- wycieraczka szyby przedniej i tylnej 
- błotniki na wszystkich kołach 
- wyposażona w instalację radiową 

Parametry robocze: 

- ramie koparki wysuwane teleskopowo (wysuwa się zewnętrzna część) wyposażone w łyżkę 
podsiębierną 
- sterowanie ramieniem koparki za pomocą drążków 
- łyżka kaparkowa o szerokości 600mm z nakładką - lemieszem o szerokości 600mm 
- głębokość kopania: ramię wsunięte minimum 4,50m, ramię wysunięte minimum 5,80m 
- zasięg roboczy liczony od sworznia obrotu: ramię wsunięte minimum 5, 10m, ramię 
wysunięte minimum 6,60m 
- maksymalna wysokość załadunku: ramię wsunięte minimum 4,20m; ramię wysunięte 
minimum 5,20m 
- zamki na siłownikach ramienia kaparkowego oraz hak 
- mechaniczny przesuw boczny wysięgnika, kąt obrotu ramienia koparki 180 stopni, kąt 
obrotu łyżki minimum 195 stopni 
- udźwig przy złożonym ramieniu na maksymalnym zasięgu: minimum 1365kg 
- ramię kaparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną do podłączenia młota 
wyburzeniowego oraz posiadające szybkozłącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i 
osprzętu kaparkowego, końcówki instalacji hydraulicznej i szybkozłącze muszą być 
przystosowane do posiadanego przez Zamawiającego młota TECNA T250 
- zamki hydrauliczne na podporach 
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, z regulacją luzu 
- osprzęt ładowarkowy z łyżką wieloczynnościową, otwieraną z zębami oraz widłami do 
palet, posiadająca system amortyzacji łyżki ładowarkowej "Ride Control" 
- pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1, 15m3, szerokość maksymalna 2,55m 
- układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia 
- uchylna maska silnika, 
- automatyczny powrót do głębokości kopania łyżki ładowarkowej 
- maksymalna wysokość wysypu łyżką ładowarkową przy kącie 45 stopni: minimum 2,75m 
- udźwig w łyżce ładowarkowej na środku ciężkości łyżki minimum 4,50t 
- wysokość załadunku mierzona od osi sworzn ia obrotu łyżki ładowarki minimum 3,50m 

Wyposażenie: 

- pulsujące światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym - kogut 
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- instalacja elektryczna 12V z dwoma akumulatorami IP67 
- trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, smarownica 
- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego, 
- akumulator minimum 95Ah 
- blokada ramienia bezpieczeństwa w czasie jazdy 
- klucze do kół 
- dokumentacja techniczno - ruchowa w języku polskim 
- certyfikat CE 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia szkolenia dla operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji 
maszyny, bez limitu osób, w dniu wydania maszyny Zamawiającemu i w jego siedzibie 

5. Gwarancja i rękojmia 

1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na koparko-ładowarkę na okres 
12 miesięcy lub 2000 motogodzin w zależności co nastąpi pierwsze, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru. 

2) Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Odległość do punktu serwisowego nie większa niż 120 km. 

3) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać podmiot odpowiedzialny za 
zapewnienie usług serwisowych. 

4) Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zawiera wzór Umowy (załącznik 
nr 4 do SIWZ). 

V. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków 

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1 . Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełn ianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 Regulaminu Zamawiający wykluczy z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawców: 

2.1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania ; 

2.3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu . 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłoźyć Wykonawcy 

1. 

2. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w § 12 ust. 1 Regulaminu, do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , sporządzone według załączonego wzoru -
załącznik nr 2 do SIWZ; 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach , o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 
Regulaminu, należy przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. z 
zachowaniem sposobu reprezentacj i: 
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2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone 
według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ; 

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżel i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składan ia ofert. 

VIII. Podwykonawstwo 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający 
i Wykonawca przekazują faksem (numer zamawiającego: 56 450 49 34) lub drogą 
elektroniczną (adres e-mail zamawiającego: mwio@mwio.pl), z zastrzeżeniem punktu 3, 
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

4. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści 

oferty lub złożonych dokumentów - wyjaśnienia te mogą być składane faksem lub drogą 
elektroniczną. 

5. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów -
składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 
e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożl iwiający 
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez 
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia , wniosku, zawiadomienia lub 
informacji w sposób określony w pkt 6 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

8. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z: 
• Ewa Strojna, tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do 

piątku , za wyjątkiem dni świątecznych. 

9. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z: 
• Marcin Chrzanowski, tel. (56) 450 49 61, lub 694 41 O 435, w godz. 8:00 - 14:00 

od poniedziałku do piątku , za wyjątkiem dni świątecznych. 

X. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związan ia 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

XI. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy. Podpis(y) na ofercie powinien być złożony w formie 
umożliwiającej jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z 
podaniem imienia i nazwiska. 

~ 
1 
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5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem . 

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z 
niniejszą SIWZ formie. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożen iem oferty i 
własnym staraniem zdobywa wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania. 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z 
tłumaczen iem na język polski , poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 

uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ, 
wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręczn ie. 

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
Wskazane jest zamieszczenie w treści oferty informacji o ilości stron oferty. 

11. Zaleca się , aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę (lub 
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub 
więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

13. Na ofertę składają sie: 
1) Formularz oferty (wzór stanowi załączn ik nr 1 do SIWZ), 
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w§ 12 ust. 1 Regulaminu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), 
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o 

których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, sporządzone według wzoru 
stanowiącego załacznik nr 3 do SIWZ, 

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 13 ust. 1 
pkt 1 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

5) Do oferty należy dołączyć również poniższe dokumenty: 
a) stosowne Pełnomocnictwo(a) - wyłącznie w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośredn io ze złożonego w ofercie odpisu 
z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej , 

b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego publicznego sektorowego zamówienia 
podprogowego - wyłącznie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

XII. Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiany w SIWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie , 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, 
o którym mowa powyżej lub dotyczy wyjaśn ień już udzielonych, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania . 

/J/4 .1 
{ / - Strona 6 



SIWZ Numer postępowania: S8/2017/PN/SK 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na 
której udostępniana jest specyfikacja, tj . http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl. Menu: 
Przetargi, podstrona: Zamówienia Sektorowe Podprogowe. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
wyjaśnień , jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ. 

XIII.Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) 
przy ul. Mickiewicza 28/30, w sekretariacie (I piętro) , w nieprzekraczalnym terminie do:. 
18.05.2017r. godz. 9:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku 
do piątku , za wyjątkiem dni świątecznych). 

2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w miejsce i do upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty 
w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca odpowiada Wykonawca. 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane 
na Zamawiającego oraz opisane następująco: 

Nazwa (firma) Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o. 
ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 
Oferta w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego pn.: 

,,Dostawa koparko-ładowarki typu CASE" 
Numer postępowania: S8/2017/PN/SK 

Nie otwierać przed: 18.05.2017 r. godz. 9:15 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w opakowaniu odpowiednio 
oznakowanym, z dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" opakowanie 
zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR. ... ". 
Opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek, z napisem na opakowaniu „WYCOFANIF. 
Opakowania oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi 
zamieszczonymi na opakowaniu wycofanej oferty. Opakowania z ofertami wycofanymi 
nie będą otwierane. 

6. Oferta złożona Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert, zostanie zwrócona 
Wykonawcy niezwłocznie. 

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, Ili piętro, w dniu 18.05.2017 r. o godz. 9:15. 

2. 

3. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Na 
wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 
im niezwłocznie informacje, o których mowa w punktach 2 i 3. 
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XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca, uwzględn iając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, 
powinien ująć w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania 
zamówienia, w tym koszty dostawy maszyny do siedziby Zamawiającego i szkolenia 
pracowników zamawiającego (operatorów maszyny), a także ewentualne upusty i rabaty 
zastosowane przez wykonawcę . 

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Nie dopuszcza się rozliczania 
zamówienia w walutach innych niż PLN. 

3. Na formularzu oferty należy podać: cenę netto, stawkę i kwotę VAT oraz wartość brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto. 

4. Cena netto i brutto powinna być wyrażona liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Jeżeli zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 

XVIII. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez 
Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowan ia oraz 
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryteri'um 
oceny: Cena - waga 100%. 

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać 
Wykonawca wynosi 100. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 

Cn 
P1 = - • 100 

Cb 
=1dzie: 

P1 ilość punktów jakie otrzyma oferta 
Cn nainiższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert 
Cb cena badanej oferty 

3. W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. 

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe składane będą pisemnie, na takich 
samych zasadach jak składanie ofert. 

XIX. Udzielenie zamówienia. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 
określonym w Regulaminie oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ 
kryterium wyboru. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu , a wykonawcę, którego wybrano 
powiadomi o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda również 
informacje o odrzuceniu oferty (ofert), z uzasadnieniem przyczyn odrzucenia. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

/7 /,k _____ o--k-to_· ry_ c_h __ m_o_w_a __ w _ _ P_k_t __ 2 __ P_o_w_y_ż_e_j, _ _ n_a _ _ st_ro_n_ie __ i_n_te_r_ne_t_o_w_ej 
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http://www.bip.wodociaqi.qrudziadz.pl, menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia 
sektorowe podprogowe) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń . 

XX. Ogólne warunki umowy lub wzór umowy. 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 
umowa na realizację sektorowego zamówienia podprogowego. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Umowa w sprawie niniejszego sektorowego zamówienia podprogowego: 

1) zostanie zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej , 
2) zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej, 
4) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy 

Regulaminu nie stanowią inaczej. 

4. Szczegółowe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy 
w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

XXI. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu informacj i dotyczącej osób podpisujących umowę oraz 
osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy. 

2. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1 będzie zobowiązany stawić się w siedzibie 
Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, celem zawarcia umowy. 

3. Dopuszcza się, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana 
jako najkorzystniejsza, negocjowanie ceny umowy w celu uzyskania jeszcze 
korzystniejszych warunków. 

XXIII. Środki ochrony prawnej 

Zgodnie z treścią § 38 ust. 3 Regulaminu, w postępowaniu o udzielenie sektorowego 
zamówienia podprogowego decyzje podejmowane przez Zamawiającego są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 

XXIV. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zamknięciu postępowania bez 
dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
mają zastosowanie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie 
wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.2012 r. ze zmianami). 

XXV. Załączniki do SIWZ 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące 

załączniki : 
• Załącznik nr 1 - wzór Formularza oferty 
• Załącznik nr 2 - wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
• Załącznik nr 3 - wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
• Załącznik nr 4 - wzór Umowy 

Sporządził: .. . ,I?# ..... 
mgr inż. Mar/~~~~owski 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30 
86-300 Grudziądz 

FORMULARZ OFERTY 
WYKONAWCA: 

Nazwa (firma): ............................................................. .... . 

Adres: ...... .-. ..................... .-. .................................... ..... .. .. 

NIP: ........... . ... ... .. ............... Regon: ..... .... .. ... . .... ... . 

Numer faks lub adres poczty elektronicznej na który należy kierować korespondencję: 

Ja (My) niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz wykonawcy składam(y) ofertę na 

dostawę koparko ładowarki typu CASE, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami), za cenę ryczałtową .. ...... .. ..... .. ... złotych (słownie: 

......................... .. .... .. ...... ), w tym: 

kwota netto: ... ... .. ... . .. . ... .. . PLN (słownie : .. .... ..... .. .. .. . .... .. .. ... ....... .. .. ...... .. ..... . ........ . ..... ... .... ) 

VAT 23% w kwocie: .... ...... .... . .. .. .. PLN (słownie: ......... ...... .. .. .. .. .. .... .. .. .. . ..... ..... ..... .......... ..... ) 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy. 

Jednocześnie oświadczam(-y), że: 

1) Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacj i istotnych warunków zamow1enia (w tym z wzorem 
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz akceptujemy warunki w niej zawarte, w tym 
warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2) Na przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: 12 miesięcy lub 
2000 motogodzin, w zależności co nastąpi szybciej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

3) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia ... ....... .. .. ... . r. 

4) Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5) Do kontaktów z zamawiającym i do koordynowania prac wyznaczamy Panią/ Pana 

6) 

7) 

Cenę oferty obejmuje wszystkie koszty, wykonania zamówienia, w tym koszt transportu koparko
ładowarki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (tj. MWiO sp. z o.o. Dział Kanalizacji -
Grudziądz ul. Hallera 79), koszty przeszkolenia operatorów w zakresie obsługi i konserwacji 
koparko-ładowarki . 

Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ..... do ... . .. informacje stanowiące tajemn icę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 



Numer postępowania: S8/2017/PN/SK 
Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty 

8) Zaproponowana przeze mnie (nas) maszyna spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania: 

L.p. Charakterystyka, wymagane parametry 
Spełnia 

(TAK/NIE)1l 

Producent. ............... .. ................. ............. , model: .............. .............................. . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 

17 

18 

maszyna fabrycznie nowa. nie starsza niż 2016r. 
maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do 
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi 
orzeoisami ustawy o Ruchu Droaowvm 
silnik wysokoprężny z tu rbodoładowaniem o niskiej emisji spalin 
TIER 4i/ STAGE 111B, chłodzony cieczą, z systemem Common Raił , 
instalacia elektrvczna o napieciu roboczym 12V 
moc maksymalna silnika minimum 89kW 

maksymalny moment obrotowy: minimum 460 Nm przy 1400 
obrotów na minute 
maksymalna pojemność silnika 3,81 
system ułatwiający rozruch w niskich temperaturach 

Układ hydrauliczny: 

pompa hydrauliczna wielotloczkowa o zmiennej pojemności 
skokowej z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym 
przeołvw w ooszczeaólnvch sekciach układu 
maksymalna wydajność minimum 165 I/min 

maksymalne ciśnienie pracy minimum - 205 bar 

Układ napędowy: 

zmiana kierunku jazdy w dźwigni przy kierownicy 
automatyczna przekładnia synchronizowana typu Powershift, 
minimum 4 biegi do przodu, minimum 3 biegi do tyłu , maksymalna 
oredkość iazdv nie wiecei niż 41 km/h 
napęd na 4 koła 
opony bezdetkowe 28 cali 
oś przednia i tylna skretna (3 tryby skrętu) 
most przedni wahliwy 
mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD w przednim i 
tylnym moście 
mosty 4 WD 

Układ hamu/col/,N: 

dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy 
19 hydrauliczny, mokry samoregulujący się, działający na jedną lub 

dwie osie z możliwością hamowania prawym lub lewym ko/em 
tylneoo mostu 

20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 
30 

31 

32 

Kabina spe/nialąca standardy ROPSIFOPS: 

kabina ogrzewana, izolowana akustycznie 
obrotowy amortyzowany fotel operatora pełną z regulacją i 
podłokietnikami oraz z bezwładnościowvm pasem bezoieczeństwa 
regulowana kolumna kierownicv 
drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach 
uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna 
dwa lusterka zewnętrzne i jedno lusterko wewnętrzne 
oświetlenie wnętrza kabiny 
oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych 
oświetlenie zewnętrzne robocze umieszczone na dachu 4 
reflektorv z orzodu kabinv i 4 reflektory z tvłu kabiny oraz 2 boczne 
oświetlenie robocze LED na ramieniu koparki 
wycieraczka szyby przedniej i tylnej 
błotniki na wszystkich kołach 

wyposażona w instalacie radiową 

Parametry robocze: 

Rodzaj 
zastosowanego 

rozwiazania 1) 

2 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 
48 
49 

50 

51 

52 

53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 

ramie koparki wysuwane teleskopowo (wysuwa się zewnętrzna 
cześć) wyposażone w lvżke podsiebierna 
sterowanie ramieniem koparki za pomocą drążków 
łyżka kaparkowa o szerokości 600mm z nakładką - lemieszem o 
szerokości 600mm 
głębokość kopania: ramię wsunięte minimum 4,50m, ramię 
wvsuniete minimum 5,80m 
zasięg roboczy liczony od sworznia obrotu: ramię wsunięte 
minimum 5, 1 Om, ramie wvsuniete minimum 6,60m 
maksymalna wysokość załadunku: ramię wsunięte minimum 
4,20m; ramię wysuniete minimum 5,20m 
zamki na siłownikach ramienia kaparkowego oraz hak 
mechaniczny przesuw boczny wysięgnika, kąt obrotu ramienia 
koparki 180 stopni, kat obrotu łvżki minimum 195 stopni 
udżwig przy złożonym ramieniu na maksymalnym zasięgu: 
minimum 1365ka 
ramię kaparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną do 
podłączenia miota wyburzeniowego oraz posiadające 
szybkoz/ącze mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu 
kaparkowego, końcówki instalacji hydraulicznej i szybkozlącze 
muszą być przystosowane do posiadanego przez Zamawiającego 
miota TECNA T250 
zamki hydrauliczne na podporach 
stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, z regulacją 
luzu 
osprzęt ładowarkowy z łyżką wieloczynnościową, otwieraną z 
zębami oraz widłami do palet, posiadająca system amortyzacji 
lvżki ładowarkowej .Ride Control" 
pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1, 15m3, szerokość 
maksvmalna 2,55m 
układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia 
uchylna maska silnika 
automatyczny powrót do głębokości kopania łyżki ładowarkowej 
maksymalna wysokość wysypu łyżką ładowarkową przy kącie 45 
stopni: minimum 2,75m 
udżwig w łyżce ładowarkowej na środku ciężkości łyżki minimum 
4,50t 
wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki 
ładowarki minimum 3,50m 

Wvposatenie: 

pulsujące światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym -
kogut 
instalacja elektryczna 12V z dwoma akumulatorami IP67 
trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, smarownica 
dźwiękowy sygnał biegu wstecznego 
akumulator minimum 95Ah 
blokada ramienia bezpieczeństwa w czasie jazdy 
klucze do kół 
dokumentacja techniczno - ruchowa w języku polskim 
certyfikaty CE 

W ramach realizacji przedmiotu zamow1enia Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla operatorów 
Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji maszyny, bez 
limitu osób, w dniu wydania maszyny Zamawiającemu i w jego 
siedzibie. 

1
>Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów 
technicznych oferowanego pojazdu. 

9) Ofertę niniejszą składamy na __ kolejno ponumerowanych stronach. 

(miejscowość i data) 

*niepotrzebne skreślić 

········ ··············· ...... ............ . 
podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ-wzór Oświadczenia 

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: 58/2017/PN/SK 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Ja(My) niżej podpisany(i) 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

spełn iam(y) warunki udziału w postępowan iu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego 

pn. ,,Dostawa koparko ładowarki typu CASE" dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

(miejscowość i data) ········································· 
podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 



Załącznik Nr 3 do SIWZ - wzór Oświadczenia 

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: S8/2017/PN/SK 

OŚWIADCZENIE 
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Ja(My) niżej podpisany(i) 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZAM(Y) 

iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Dostawa koparko 

ładowarki typu CASE, na podstawie §13 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 

(Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27 lutego 2012 r. z póżn . zm). 

(miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 



Numer postępowania: S8/2017/PN/SK 
Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór Umowy 

UMOWA Nr .. . ./ S/SK/2017 

zawarta w dniu .. .. .. ..... . ... ... .. . . w Grudziądzu pomiędzy: 

Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu , 86-300 Grudziądz, ul. 
Mickiewicza nr 28/30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000010351, kapitał zakładowy 63 626 500,00 zł, Regon 870485618, 
NIP 876-18-72-491 , zwaną w dalszej części umowy „Kupującym", reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu 
a 
... .. .. ..... . ........ z siedzibą w .. .. ... .. ... .... przy ul. .... .. ... ... ..... ..... . , zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w .. .... .... .. ... ... , . . . . . . . . . . . . . . . Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... .. .... .. .. .... , kapitał zakładowy w wysokości 
.... .. .. .. .... ........ .. zł, REGON: ........ .. .... .. , NIP: .... .. ... .... .. .... , zwaną w dalszej części umowy 
,,Sprzedawcą" , reprezentowaną przez: 

W wyniku postępowania o udzielenie podprogowego sektorowego zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa koparko-ładowarki typu 
CASE" na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązującego 
w MWiO sp. z o.o. , została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowej koparko-ładowarki marki ... .... .... typ 

.... .. ... roku produkcji .. ... . ..... wraz z dostawą do siedziby Kupującego , zwaną w dalszej części 
umowy „koparko-ładowarką". 

2. Szczegółową specyfikację techniczną koparko-ładowarki oraz określenie parametrów 
eksploatacyjnych określa załącznik nr 1 do umowy - wyciąg z oferty Sprzedawcy z dnia 

3. Dostarczona w ramach realizacji przedmiotu umowy koparko-ładowarka powinna spełniać 
wymagania określone w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w 
ofercie Sprzedawcy, o której mowa w ust. 2. 

4. W ramach prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zobowiązany jest 
w szczególności do przeszkolenia pracowników Kupującego w charakterze operatorów 
w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonej koparko-ładowarki. 

5. Sprzedawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz konieczne 
doświadczenie w realizacji tego typu dostaw. 

6. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Kupującemu w stanie nadającym się do 
bezpośredniego użytkowania . 

§2 
1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia 

umowy. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć koparko-ładowarkę do siedziby Kupującego -Dział 

Kanalizacji, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz, na własny koszt 
i ryzyko. 

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem przekazania - odbioru podpisanym 
przez strony lub ich przedstawicieli. 

§3 
1. Sprzedawca oświadcza, że koparko - ładowarka: 

1) jest fabrycznie nowa, 
2) wyprodukowana została w roku ....... .... .. ..... , 
3) będzie wyposażona zgodnie z postanowieniami zawartymi w ofercie Sprzedawcy, o której 

mowa w § 1 ust. 2, 
2. Sprzedawca zapewnia autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 120 km od siedziby 

Kupującego. 

3. Sprzedawca dostarczy Kupującemu wraz z przedmiotem umowy: 
1) instrukcję obsług i , w tym wykaz prac obsługi codziennej i okresowej, 
2) certyfikaty CE na maszynę i osprzęt, 



Numer postępowania: S8/20 17/PN/SK 
Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór Umowy 

3) dokumenty świadczące o możliwości poruszania się po drogach publicznych, jeżeli są 
wymagane 

4) książkę gwarancyjną. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 będą sporządzone w języku polskim. 
§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają cenę . ..... ..... ... . zł netto: (słownie złotych: 
........... .. 00/100 netto) plus należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury, co stanowi kwotę brutto w wysokości ............... zł 
(słownie złotych: .. ... . ........... . ................. ). 

2. Cena określona.. w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z 
prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1, jest stała i niezmienna przez czas trwania umowy. 
4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od 

dnia doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. Forma płatności: przelew na 
wskazany przez Sprzedawcę na fakturze rachunek bankowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedawcę będzie podpisany przez strony lub ich 
przedstawicieli protokół, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

6. Za nieterminowe uregulowanie płatności Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek 
ustawowych za opóżnienia w transakcjach handlowych. 

7. Sprzedawca oświadcza , że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług . 

W przypadku zmiany statusu w tym zakresie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o 
tym Kupującego. 

§5 
1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Kupującego sprawuje: Pan 

Chrzanowski Marcin, tel. 694-410-435. 
2. Ze strony Sprzedawcy nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy sprawować 

będzie Pan .. . ... ... .... .. ... .. . . , tel. ... .. .... ................ ... . 
§6 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancj i na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy lub 2000 
motogodzin, w zależności co nastąpi szybciej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi. 

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Kupujący zawiadomi Sprzedawcę niezwłocznie w formie 
pisemnej, wyznaczając termin usunięcia wady. 

4. W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt, we własnym zakresie 
i bez udziału Kupującego, do załatwienia wszelkich formalności związanych 
z ewentualnym usunięciem wad, transportem koparko-ładowarki do naprawy gwarancyjnej i 
odbiorem z naprawy, importem części zamiennych lub wymianą koparko-ładowarki na nową. 

5. Czas usuwania usterek i wad nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od powiadomienia. 
6. W przypadku opóźnienia w usuwaniu usterek i wad dostarczonej koparko - ładowarki 

w terminie wskazanym w ust. 5, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, o której 
mowa w§ 9 ust. 1 pkt 4. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, Kupujący ponadto zastrzega 
sobie prawo do powierzenia naprawy innemu podmiotowi i żądanie od Sprzedawcy zwrotu 
poniesionych kosztów naprawy. 

7. Wszelkie koszty związane ze zobowiązaniami z tytułu gwarancji pokrywa w całości Sprzedawca. 
§ 7 

1. Kupujący, w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy przy jego odbiorze, a także 
podczas jego eksploatacji, w okresie gwarancji, obowiązany jest zgłosić pisemnie reklamację 
Sprzedawcy - najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do usuwania wad natychmiast i bez zbędnej zwłoki. 
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady zmniejszające wartość koparko

ładowarki. Taka sama odpowiedzialność obciąża Sprzedawcę w przypadku, gdy w przedmiocie 
umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, do których koparko-ładowarka 
miała być przeznaczona. 

4. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą wad fizycznych, jak i prawnych. 
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§8 
W pozostałym zakresie, dotyczącym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi , nieuregulowanym zapisami 
niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. 

§9 
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w§ 4 ust. 1 gdy Sprzedawca odstąpi od umowy, z 
powodu okoliczności , za które odpowiada, 

2) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, gdy Kupujący odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy, 

3) O, 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy dzień opóźnien ia w 
realizacji przedmiotu umowy, licząc od terminu określonego w§ 2 ust. 1, 

4) O, 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia w 
usuwaniu usterek i wad dostarczonej koparko-ładowarki, licząc od terminu określonego w § 6 
ust. 6. 

2 . Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku gdy odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności. 
2. Zmiana danych adresowych stron nie wymaga zmiany umowy, przy czym o każdej zmianie 

strony zobowiązane są poinformować w formie pisemnej. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
obowiązującego w MWiO sp. z o.o. 

§ 12 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony w pierwszej kolejności będą 
starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia 
sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy 
w Toruniu. 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 

Załączni ki: 

1. Wyciąg z oferty Sprzedawcy z dnia .... ..... .. . . 

KUPUJĄCY SPRZEDAWCA 
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