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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Dział I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 28/30 

86-300 Grudziądz 

Rzeczpospolita Polska 

NIP: 876-18-72-491 

Regon: 870485618 

KRS : 0000010351 

tel. : +48 (56) 450 49 01 

faks: +48 (56) 450 49 34 

e-mail: mwio@mwio.pl 

http:/ /www.mwio.pl 

Dział II. Informacje ogólne o postępowaniu 

ZP3/2018/PN/OZ 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani korespondencji 

w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski. 

2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie 

„ustawa Pzp" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie 

„specyfikacja" lub „SIWZ", należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Zamawiający udostępni mmeJszą SIWZ na stronie internetowej : 

http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, menu: Przetargi, zakładka: Zamówienia publiczne, 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

Dział III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP3/2018/PN/OZ 

Dział IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa. 

3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej, 
wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2018 roku, dostosowanej do ciągłej pracy 
w warunkach wilgotności powietrza bliskiej 100 %, przy temp. do 40°C, ograniczonej 
widoczności przez bardzo silne (poniżej 1 O m) zamglenie, zwanej w dalszej części SIWZ 
,,ładowarką" lub „maszyną", zgodnie z poniższą specyfikacją: 

a) Wymagania podstawowe: 

- całkowita masa własna w granicach 20 - 24 t (masa faktyczna wg poniższej 

specyfikacji); 

- minimalny prześwit 420 mm; 
- automatyczne centralne smarowanie wszystkich punktów smarnych; 
- udźwig min. 11,2 t; 

- obciążenie wywracające przy zgiętym przegubie min. 9,4 t; 
- promień zawracania po krawędzi zewnętrznej opony max. 6 800 mm; 
- szybkozłącze hydrauliczne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego 

osprzętem - typ V AB; 

- dodatkowa trzecia funkcja hydrauliki wyprowadzona na ramieniu ładowarkowym; 
- opony bezdętkowe twarde, odporne na ścieranie klasy L4; 
- wysokość wysypu mierzona od sworznia min. 4 500 mm; 
- z tyłu maszyny: zaczep ze sworzniem; 
- sygnał dźwiękowy cofania; 

- błotniki przednie i tylne równe rozmiarowi opon; 
- zbiornik paliwa min. 260 l; 
- układ amortyzacji wysięgnika. 

b) Osprzęt: 

łyżka wysokiego wysypu o pojemnosc1 min. 3,5 m3 z bocznym mocowaniem 
siłowników dostosowana do załadunku odpadów o ciężarze zasypowym 1,0 t/m3

, 

o szerokości max. 2 900 mm z wymiennym trójdzielnym lemieszem, montaż na 
szybko złącze; 

- łyżka wysokiego wysypu o pojemności min. 6,5 m3 z bocznym mocowaniem 
siłowników dostosowana do załadunku odpadów o ciężarze zasypowym 0,5 t/m3

, 

o szerokości max. 3 400 mm z wymiennym trójdzielnym lemieszem, montaż na 
szybkozłącze. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP3/2018/PN/OZ 

c) Silnik: 

- silnik wysokoprężny, wyprodukowany przez producenta maszyny, chłodzony 

powietrzem o pojemności skokowej w granicach 7,0 - 9,3 l; 

- moc użytkowa silnika mierzona wg normy ISO 9249 min. 160 kW; 

- maksymalny moment obrotowy (użytkowy) mierzony wg normy ISO 9249 mm. 

1 200 Nm; 

- silnik spełniający normy czystości spalin EU Stage IV lub nowsze. 

d) Podwozie: 

- tłoczysko siłowników osłonięte, zabezpieczone przed zabrudzeniami 

i uszkodzeniami; 

- dodatkowa osłona dolna ramy przedniej; 

- dodatkowa osłona dolna ramy tylnej; 

- dodatkowe osłony przegubu. 

e) Filtry, chłodzenie: 

- filtr siatkowy wlewu paliwa; 

- wstępny odśrodkowy filtr powietrza; 

- wentylator chłodnicy z możliwością zmiany kierunków obrotów; 

- filtr kabiny z wkładem węglowym. 

f) Kabina: 

- kabina jednoosobowa z automatyczną klimatyzacją i ogrzewamem, max. poziom 

emisji hałasu w kabinie 69 dB; 

- fotel operatora pneumatyczny z podgrzewaniem; 

- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach; 

- język polski dla wyświetlaczy na tablicy wskaźników lub piktogramy; 

- żółte światła ostrzegawcze LED obrotowe; 

- oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, 

hamulcowe; 

- dodatkowe oświetlenie robocze LED 4 szt. z przodu i 4 szt. z tyłu oraz światła tylne 

zapalane automatycznie po włączeniu biegu wstecznego; 

- krata zabezpieczająca na reflektory przednie i tylne; 

- zainstalowany radioodbiornik + zainstalowane min. 2 głośniki; 

- zainstalowane radio CB; 

- kamera obserwacji wstecznej z kolorowym wyświetlaczem; 

- lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie sterowane; 

- stopnie lub platforma wraz z uchwytami przed przednią szybą w celu łatwiejszego 

czyszczenia przedniej szyby; 

- podgrzewanie postojowe kabiny. 
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g) Inne: 

- akumulatory 1 x 24 V lub 2 x 12 V; 
- maksymalna prędkość jazdy do przodu i do tyłu min. 40 km/h; 
- komputer pokładowy z kontrolą zużycia paliwa oraz z systemem kontroli 

i monitoringu; 
- fabryczny system zdalnego monitorowania parametrów pracy maszyny tj. 

wydajność, średnie spalanie, pozycja na mapie; 
- wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny, klucz do kół, 

lampa ostrzegawcza. 

Pozostałe wymagania: 

a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ładowarkę na swój koszt i ryzyko do Zakładu 
Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza. 

b) Wykonawca wraz z dostawą zobowiązany jest dostarczyć: 

■ fabryczną instrukcję obsługi - DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa), w tym 
wykaz prac obsługi codziennej i okresowej, 

■ certyfikat zgodności CE, 

■ dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna), 

• katalog części zamiennych, 

■ wykaz punktów sprzedaży części zamiennych oraz adresy autoryzowanych punktów 
serwisowych. 

[ w przypadku przedłożenia dokumentu sporządzonego w języku obcym, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć jego tłumaczenie na język polski]. 

c) Wykonawca przeprowadzi próbę eksploatacyjną dostarczonej ładowarki . 

d) Wykonawca przeprowadzi podstawowy instruktaż wyznaczonego personelu 
Zamawiającego w zakresie poprawnej eksploatacji ( obsługi i konserwacji) ładowarki. 
Instruktaż przeprowadzony będzie na miejscu dostawy dla czterech pracowników, 
w czasie niezbędnym do nabycia umiejętności prawidłowej eksploatacji maszyny. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na przedmiot zamówienia: 

- gwarancji jakości na okres 3 OOO motogodzin (mth) lub 24 miesięcy, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej , licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego z klauzulą „bez uwag", na warunkach określonych we wzorze umowy 
(Załącznik nr 5 do SIWZ). 

- rękojmi za wady fizyczne na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag", na warunkach określonych we wzorze 
umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

f) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także dokonywanie przeglądów serwisowych 
do 3 OOO mth, które będą świadczone przez Wykonawcę nieodpłatnie niezależnie od 
okresu gwarancji. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

4. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

43250000-0 Ładowarki czołowe 

Dział V. Termin wykonania zamówienia 

ZP3/2018/PN/OZ 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2018 r. 

Wskazany powyżej termin jest terminem maksymalnym. Wykonawca może zaproponować 

w ofercie krótszy termin wykonania zamówienia, zgodnie z postanowieniami Działu XXI. 

Dział VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

I) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 

jedną dostawę ładowarki kołowej, o wartości co najmniej 800 000,00 (osiemset tysięcy 

00/100) złotych netto. 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Zgodnie z ustawowymi delegacjami wynikającymi z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamowienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Dziale VIII pkt 1 SIWZ. 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w Dziale VII pkt 1 i 2 SIWZ. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 1 ppkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 

Dział VII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy 

1. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec 
którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t .j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2344). 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności , w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przestawione 
na podstawie pkt 3 powyżej. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
określone w pkt 1 i 2 powyżej powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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Dział VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego info1macji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiące załącznik 

nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające: 

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, 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, wraz z załączeniem dowodów określających czy 

te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
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Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy; 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę realizacji dostaw określonych 
w Dziale VI pkt 1 ppkt 1. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie. 

2) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 2 powyżej. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie mmeJszego 
zamówienia, dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 powyżej 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 

10. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub m1eJsce zamieszkania poza terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa: 

a) w Dziale VIII pkt 7 ppkt 2 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy Pzp ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert). 

b) w Dziale VIII pkt 7 ppkt 2 lit. b -d - składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert) ; 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt 1 O ppkt 1 powyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty winne być wystawione z zachowaniem terminu wskazanego w pkt 1 O 

ppkt 1 niniejszego Działu. 

Dział IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie musi być złożone wraz 

z ofertą. 
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4. Pełnomocnictwo powinno: 
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres 

umocowama, 
2) wymienić wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia, 
3) być podpisane przez każdego z tych Wykonawców na dokumencie pełnomocnictwa 

zgodnie ze sposobem reprezentacji . 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6. Wszystkie postanowienia niniejszej SIWZ i przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1, zostanie wybrana, Zamawiający 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda złożenia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Zaleca się, aby umowa w swojej treści 

zawierała następujące postanowienia: 

1) sposób ich współdziałania, 

2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich, 
3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu 

pozostałych przy realizacji zamówienia, 
4) wskazanie jednego z Wykonawców upoważnionego do zaciągania zobowiązań, do 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz 
i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna, 

5) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności 

z tytułu realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
6) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących 

zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
okres gwarancji i rękojmi , 

7) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
8) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego . 

Dział X. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 
żąda wskazania w ofercie (Formularz ofertowy) części zamówienia, których wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
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4. Wykonawca pełni rolę koordynatora prac i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację 

zakresu prac wykonanych własnymi siłami oraz powierzonych podwykonawcom. 

Dział XI. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 

15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy i 00/100). 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na rzecz beneficjenta 

w związku z: 

- odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

- niemożliwością zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

- zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. w przypadku, 

gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w a1t. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w ait. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w mi. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało 

brak możliwości wybrania ofe1iy złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej", 

f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy: 
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Nazwa: 
Adres: 
Nr konta: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz 
91 1160 2202 0000 0000 6088 4611 

ZP3/2018/PN/OZ 

Na przelewie należy umieścić numer i nazwę postępowania oraz dopisać „wadium 
przetargowe". 
Zaleca się , aby wraz z ofertą złożyć kopię potwierdzenia przelewu. 

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w kasie Zamawiającego (czynna codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godz. od 7:30 
do 14:30). Zaleca się , aby wraz z ofertą złożyć kopię dokumentu wadialnego 
(poręczenia/gwarancji). Dopuszcza się złożenie oryginału dokumentu wadialnego 
bezpośrednio w ofercie - w sposób nietrwale z nią związany (np. w oddzielnej kopercie 
lub foliowej „koszulce"). 

6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy przed upływem terminu 
składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii potwierdzenia 
przelewu jest warunkiem pożądanym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, lub unieważnieniu postępowania, 

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający zwróci wadium: 

1) Wszystkim Wykonawcom - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

3) Niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert; 

4) Wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
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oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej ; 

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Dział XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

Dział XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje, 

Zamawiający i Wykonawca przekazuje faksem (nr 56 450 49 34) lub drogą elektroniczną 

(adres e-mail: mwio@mwio.pl). 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia, a także pełnomocnictw. 

3. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści 

oferty lub złożonych dokumentów, wyjaśnienia te mogą być składane faksem lub drogą 

elektroniczną. 

4. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów, 

składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres 

e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

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 5, poinformował, iż w/w wiadomości nie otrzymał. 

7. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, w tym oświadczenie, o którym mowa w Dziale 

VIII pkt 1 SIWZ składa się w oryginale. 

8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
w sprawie niniejszego postępowania jest: Aleksandra Cyrankowska, tel. (56) 46 81 300 
wew.IS. Godziny pracy Zamawiającego: 7:00-15:00, od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni świątecznych. 

Dział XIV. Opis sposobu przygotowania 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. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu( ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy( ów) lub pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy( ów) upoważnionych jest 
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby. 

5. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić nazwy i siedziby Wykonawców -
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera lub pełnomocnika. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. 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 tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości 
uznaje się , że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

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

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

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

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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11. 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. 

12. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien 

zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona 

zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) 

opakowaniu oznaczonym napisem: ,,Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać" oraz 

dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. 

13. Oferta musi być zabezpieczona wadium (zalecane jest złożenie wraz z ofertą kopii 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium). 

14. Zawartość oferty: 

1) Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału oraz przesłanek wykluczenia, 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - zgodnie 

z postanowieniami Działu VIII. 

3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (podpisane przez osoby umocowane) 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia ( oryginał) - wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca zamierza polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 

4) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do podpisania oferty, 

oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę - o ile upoważnienie to nie 

wynika bezpośrednio z innych dokumentów dołączonych do oferty, chyba że 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 570). 

5) Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców - wyłącznie w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Dział XV. Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ 

1. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której 

udostępniana jest specyfikacja, tj. http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl, menu: 

Przetargi, zakładka: Zamówienia publiczne. 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

4) Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania 

Wykonawców nie dopuszcza składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ drogą 

telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie. 

5) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

2. Zmiany treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej. 

2) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, 

na której udostępniana jest specyfikacja. 

Dział XVI. 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: 

27.03.2018 r. godz. 12:30. 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 oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia 

sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz oraz opisane: 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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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 zamówienia publicznego pn.: 

,,Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej" 

sygnatura sprawy: ZP3/2018/PN/OZ 

Nie otwierać przed 27 marca 2018 r. godz. 12:45 

ZP3/2018/PN/OZ 

4. Oferta złożona Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert, zostanie zwrócona 

Wykonawcy niezwłocznie. 

Dział XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) 

przy ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, w dniu 27.03.2018 r. o godz.12:45. 

Dział XVIII. Tryb otwarcia ofert 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz 

informacje dotyczące cen i terminów realizacji zamówienia, zawarte w ofertach. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, 

o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej. 

Dział XIX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu zw1ązama 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofe1tą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 powyżej , nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofe1tą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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Dział XX. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena ofe1iy musi być podana liczbowo w Formularzu ofertowym, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. 
Podanie ceny wariantowej wyrażonej , jako przedział cenowy lub zawierającej warunki 
i zastrzeżenia, spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Cena oferty nie podlega negocjacjom ani zmianom. 

4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych. 

5. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty (w tym wykonywanie przeglądów 

serwisowych do 3 OOO mth) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z niniejszą SIWZ, umową jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez 
Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do 
ponoszema przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie 
późniejszym. 

6. Zamawiający przyjmuje, iż z zastrzeżeniem punktu następnego (pkt 7), przedmiot 
zamówienia jest objęty stawką V AT 23%. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innej 
stawki V AT, Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić przyjętą stawkę, np. powołując się 
na indywidualną interpretację organu podatkowego. W przeciwnym wypadku podanie 
innej stawki podatku V AT albo jej nie podanie skutkować będzie uznaniem, że 

Wykonawca popełnił w treści oferty inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy Pzp. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Dział XXI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający oceni oferty w oparciu o następujące kryteria: 
1) cena - waga 90% 
2) termin realizacji zamówienia - waga J 0%. 

2. Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów w każdym kryterium 
równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana ilość punktów w ramach danego 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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kryterium zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający dokona 

oceny ofert według następującej zasady: 

1) Kryterium „Cena" (C): 
W przypadku kryterium „Cena" oferta otrzyma ilość punków wynikającą z działania: 

C = Cn/Cb • 90 
gdzie: 

C - ilość punktów jakie otrzyma oferta w kryterium „Cena" 
Cn- najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cb- cena badanej oferty 

2) Kryterium „Termin realizacji zamówienia" (TJ: 

W przypadku kryterium „Termin realizacji zamówienia", oferta otrzyma ilość punktów 

uzależnioną od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu wykonania zadania, zgodnie 

z poniższym wskazaniem: 

10 pkt - do 15 czerwca 2018 r. 

8 pkt - do 30 czerwca 2018 r. 

6 pkt - do 15 lipca 2018 r. 

4 pkt - do 31 lipca 2018 r. 

2 pkt - do 15 sierpnia 2018 r. 

O pkt - do 31 sierpnia 2018 r. 

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę , która uzyska największą ilość punktów po 

uwzględnieniu kryteriów i ich wag, wyliczoną według następującego wzoru: 

O=C+T 

O - ostateczna ocena punktowa oferty 

C - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena" 

T - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Termin realizacji zamówienia" 

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać 

będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofe1i 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 

Dział XXII. Zawiadomienie o wyniku postępowania 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli ofe1ty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofe11 i łączną punktację; 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty; 
4) unieważnieniu postępowania. 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4 powyżej, na stronie 
internetowej (http ://www.bip.wodociagi.grudziądz.pL menu: Przetargi, zakładka: 

Zamówienia publiczne. 

Dział XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 
upływem 5-dniowego terminu, o którym mowa powyżej , jeżeli w postępowaniu zostanie 
złożona tylko jedna oferta. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie przez 
Zamawiającego powiadomiony odrębnym pismem o terminie zawarcia umowy 
i będzie zobowiązany stawić się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 28/30 
w Grudziądzu w celu jej podpisania. 

4. Wykonawca, którego ofe1ta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekaże 

Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 
ustawy Pzp tj. Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy ci na co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy przedłożą Zamawiającemu 
umowę regulującą ich współpracę. 

Dział XXIV. Wzór umowy 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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Dział XXV. Zmiany postanowień zawartej umowy 

1. Zamawiający, w oparciu o przepisy art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość 

dokonania zmian zawartej umowy. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

w następującym zakresie: 

1) wysokości wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów 

i usług (V AT), w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy; 

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, które mogą 

mieć istotny wpływ na realizację zamówienia; 

b) zaistnieniem innych nieoczekiwanych okoliczności , których nie można było 

przewidzieć w momencie zawierania umowy i zmiana jest uzasadniona ze względu 

na interes Zamawiającego. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany 

na termin wykonania umowy. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 ppkt 2 

powyżej termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności . 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania 

umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez nienależyte 

wywiązywanie się przez Wykonawcę z realizacji zamówienia lub zwłokę Wykonawcy, 

włącznie z błędem lub zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikającego 

z obowiązków Wykonawcy. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymaga Ją zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Dział XXVI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp 

przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawneJ 
określone zostały w Dziale VI ustawy Pzp. 

Dział XX.VII. Wykaz załączników do SIWZ 

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące 
załączniki: 

Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

Załącznik nr 1 wzór Formularza ofe11owego 

Załącznik nr 2 
wzór Oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału oraz 
przesłanek wykluczenia 

Załącznik nr 3 wzór Wykazu wykonanych dostaw 

Załącznik nr 4 
wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 Wzór Umowy 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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Nr postępowania: ZP3/2018/PN/OZ Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 -Wzór Fonnularza ofertowego 

ZAMAWIAJĄCY: 

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

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 

WYKONAWCA: 

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów): 

Adres(y) Wykonawcy(ów): 

Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:* . ................................ . 

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:* ................................. . 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONT AKTÓW: 

Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr telefonu: ................................. . 

Ja (imię i nazwisko) ......................... / my(imiona i nazwiska) ........................ ....... mzeJ 
podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę 
oświadczam(y), że: 

1. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami zawa1tymi we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

Cena mojej (naszej) ofe1ty wynosi: 

cena netto** .. ........ ....... .................. .. .. .... . złotych 

podatek od towarów i usług (V AT), stawka 23 %, w wysokości ........................... złotych 

cena brutto .............................................. złotych 

(słownie złotych : .............. ... .............. ....................................................................................... ), 

2. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jest stała 
1 mezmienna. 

3. Oferuję(emy) następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia: do ........... 2018 r. 

(zgodnie z postanowieniami pkt 2 ppkt 2 działu XXI SIWZ). 

4. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia me wnoszę(imy) 

do niej zastrzeżeń. 

1 
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5. Oświadczam(y), iż zaproponowana przeze mnie (nas) maszyna spełnia postawione przez 
Zamawiającego wymagania: 

Producent .... . ...... . 

Ładowarka kołowa Model ........ ......... 

Wielkość 

Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego oferowana przez 
Wykonawcę1> 

W:ymagania QOdstawowe 

1. Fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 20 18 roku; tak/nie* 

2. 
Dostosowana do ciągłej pracy w warunkach wi lgotności powietrza bliskiej I 00 %, przy tak/nie* 
temp. do 40°C, ograniczonej widoczności przez bardzo silne (poniżej I O m) zamglenie; 

3. 
Całkowita masa własna w granicach 20 - 24 t (masa faktyczna wg poniższej 

specyfikacji); 

4. Minimalny prześwit 420 mm; tak/nie* 

5. Automatyczne centralne smarowanie wszystkich punktów smarnych; tak/nie* 

6. Udźwig min. 11,2 t; 

7. Obciążenie wywracające przy zgiętym przegubie min. 9,4 t; 

8. Promień zawracania po krawędzi zewnętrznej opony max. 6 800 mm; 

9. 
Szybko złącze hydrauliczne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego tak/nie* 
osprzętem - typ V AB; 

10. Dodatkowa trzecia funkcja hydrauliki wyprowadzona na ramieniu ładowarkowym ; tak/nie* 

11. Opony bezdętkowe twarde, odporne na ścieranie klasy L4; tak/nie* 

12. Wysokość wysypu mierzona od sworznia min. 4 500 mm; 

13. Z tyłu maszyny: zaczep ze sworzniem; tak/nie* 

2 
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14. Sygnał dźwiękowy cofania; 

15. Błotniki przednie i tylne równe rozmiarowi opon; 

16. Zbiornik paliwa min. 260 l; 

17. Układ amortyzacji wysięgnika; 

18. Osprzęt: 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26 

Łyżka wysokiego wysypu o pojemności min. 3,5 m3 z bocznym mocowaniem 
siłowników dostosowana do załadunku odpadów o ciężarze zasypowym 1,0 t/m3, 

o szerokości max. 2 900 mm z wymiennym trójdzielnym lemieszem, montaż na 
szybkozłącze; 

Łyżka wysokiego wysypu o pojemności min. 6,5 m3 z bocznym mocowaniem 
siłowników dostosowana do załadunku odpadów o ciężarze zasypowym 0,5 t/m3, 

o szerokości max. 3 400 mm z wymiennym trójdzielnym lemieszem, montaż na 
szybko złącze; 

Silnik: 

Silnik wysokoprężny, wyprodukowany przez producenta maszyny, chłodzony 
powietrzem o pojemności skokowej w granicach 7,0 - 9,3 l; 

Moc użytkowa silnika mierzona wg normy ISO 9249 min. 160 kW; 

Maksymalny moment obrotowy (użytkowy) mierzony wg normy ISO 9249 min. I 200 Nm; 

Silnik spełniający normy czystości spalin EU Stage IV lub nowsze; 

Podwozie: 

27. Tłoczysko siłowników osłonięte, zabezpieczone przed zabrudzeniami i uszkodzeniami; 

28. Dodatkowa osłona dolna ramy przedniej ; 

29. Dodatkowa osłona dolna ramy tylnej ; 

'niepotr=ebne skreślić 

tak/nie* 

tak/nie* 

tak/nie* 

tak/nie* 

tak/nie* 

tak/nie* 

tak/nie* 
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30. Dodatkowe osłony przegubu; tak/nie* 

31. Filtrl'.1 chłodzenie: 

32. Filtr siatkowy wlewu paliwa; tak/nie* 

33. Wstępny odśrodkowy fi ltr powietrza; tak/nie* 

34. Wentylator chłodnicy z możliwością zmiany kierunków obrotów; tak/nie* 

35. Filtr kabiny z wkładem węglowym; tak/nie* 

36. Kabina: 

37. 
Kabina jednoosobowa z automatyczną klimatyzacją i ogrzewaniem, max. poziom 

tak/nie* 
emisji hałasu w kabinie 69 dB; 

38. Fotel operatora pneumatyczny z podgrzewaniem; tak/nie* 

39. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach ; tak/nie* 

40. Język polski dla wyświetlaczy na tablicy wskaźników lub piktogramy; tak/nie* 

41. Żółte światła ostrzegawcze LED obrotowe; tak/nie* 

42. 
Oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, 

tak/nie* 
hamulcowe; 

43. 
Dodatkowe oświetlenie robocze LED 4 szt. z przodu i 4 szt. z tyłu oraz światła tylne 

tak/nie* 
zapalane automatycznie po włączeniu biegu wstecznego; 

44. Krata zabezpieczająca na reflektory przednie i tylne; tak/nie* 

45. Zainstalowany radioodbiornik + zainstalowane min. 2 głośniki; tak/nie* 

46. Zainstalowane radio CB; tak/nie* 
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47. Kamera obserwacji wstecznej z kolorowym wyświetlaczem; tak/nie* 

48. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elektrycznie sterowane; tak/nie* 

49. 
Stopnie lub platforma wraz z uchwytami przed przednią szybą w celu łatwiejszego 

tak/nie* czyszczenia przedniej szyby; 

50. Podgrzewanie postojowe kabiny; tak/nie* 

51. Inne: 

52. Akumulatory I x 24 V lub 2 x 12 V; tak/nie* 

53. Maksymalna prędkość jazdy do przodu i do tyłu min. 40 km/h; tak/nie* 

54. 
Komputer pokładowy z kontrolą zużycia paliwa oraz z systemem kontroli 

tak/nie* i monitoringu; 

55. 
Fabryczny system zdalnego monitorowania parametrów pracy maszyny tj. wydajność, 

tak/nie* średnie spalanie, pozycja na mapie; 

56. 
Wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa kliny, klucz do kół, lampa 

tak/nie* ostrzegawcza; 

IJ Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych 
oferowanej maszyny. 

6. Jednocześnie oświadczam(y), że: 
1) Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego**: 

■ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów/usług*: 

Wa1tość towarów/ usług* powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to kwota 
...... ...... . .... zł netto 

(dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 
wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. I pkt 7 i 8 ustawy 

z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ), 
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 

porównaniu cen ofertowych podatku VAT J 

Oświadczam, że nie wypełnienie Formularza ofertowego w zakresie pkt 6 ppkt 1 oznacza, że złożenie 
ofe11y nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
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2) Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofe11ą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofe11. 

3) Akceptuję(my) i nie wnoszę(my) zastrzeżeń do wzoru umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

4) Wykonawca jest, w rozumieniu a11. 104 - 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 2168): 

■ mikroprzedsiębiorcą: TAK/ NIE* 
■ małym przedsiębiorcą: TAK/ NIE* 
■ średnim przedsiębiorcą: TAK/ NIE* 

[Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 1 O osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

- Male przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza JO 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}. 

5) Żadne z informacji zawa1iych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / niniejsza oferta zawiera na 

stronach nr od _ do _ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.* 

6) Składam(y) niniejszą ofe11ę [we własnym imieniu} I [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia]*. 

7) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*: 

L.p. Nazwa (firma) podwykonawcy Zakres zamówienia 

1. 
2. 

8) Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) należy zwrócić na rachunek bankowy numer: 

9) Oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach. 

Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Pieczęć Wykonawcy 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 

Nazwisko i imię Podpis osoby 

1. 

2. 
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Wykonawca: 

(pe/na na::wa/firma, adres, 11• =ale=ności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRSICEiDG) 

reprezentowany przez: 

(imię, na=ll'isko, stanoll'iskolpodstall'a do 
repre=entacji) 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowej 

ładowarki kołowej, prowadzonego przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię sp. z o.o. z siedzibą 

w Grudziądzu, oświadczam, co następuje: 

1. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Dziale VI 

pkt I ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonałem należycie co najmniej jedną dostawę 

ładowarki kołowej, o wartości co najmniej 800 000,00 ( osiemset tysięcy 00/100) złotych netto . 

. . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . (miejscoll'ość), dnia ..... . .. .. ........ .. r. 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

Zamawiającego w........................ .. .......... . ........... . ....... . .... ..... . . .. . .. . .. . (wska=ać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki ud=ialu w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ... . ....... . .... . . . , .. .. . , . . ... . , ... .. . . .. , . . . . . .. . ... . . . .. . . . . .. ... .. ......... . ............................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , w następującym zakresie: .. . . . . . .... .... . .... , . . . , . . . ......... . .............. . 

(wska=ać podmiot i określić odpowiedni =akres dla wska=anego podmiolu) . 

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

2. Przesłanki wykluczenia z postępowania 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

(podpis) 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

. •.. . .•.... . . . . ..... ... (miejscowość), dnia ..... .... . .. .. .. .... r. 

(podpis) 

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

. . . . . . . . . . . . . ustawy Pzp (podać mającą =as/osowanie podstawę wykluc=enia spośród wymienionych w arf. 24 us/. I pkl 13-14, 16-20 lub 

ar1. 24 ust. 5 ustawy P=p). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

(podpis} 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu , tj. : .. . . .. .. . .......... . ... . .......................... . ... . . . ......... , ... . . 
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(podać pełną na:owęljirmę, adres, a tak=e 11• =ale=ności od podmiotu: NIP/PESEL, KRSICEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia . 

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

(podpis) 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji . 

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

(podpis) 



ZP3/2018/PN/OZ Załącznik nr 3 do SIWZ 

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych dostaw 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 

WYKAZ WYKONANYCH DOST A W 

Nazwa Wykonawcy: . . .. . . . .... . ..... .. ... . ... . .... . . . . .. . ... . .. ..... . ......... .. ............ . ....... . 

Adres Wykonawcy: .......... . ... . .......... . ... . ................ .. .. . .. . .. . . . ............. . ..... . .. .. 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy: 

Data wykonania Numer strony 

Wartość (dd/mm/rrrr) oferty, na której 

dostaw(y) Podmiot 
zawarto dowód, 

Lp. Przedmiot dostawy że dostawa 
netto ( nazwa i adres) 
(PLN) początek zakończenie została 

wykonana 
należycie 

I. 

2. 

W załączeniu przedkładam (przedkładamy) dowody, że dostawa została wykonana 
należycie. 

Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Pieczęć Wykonawcy 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
Nazwisko i imię Podpis osoby 

1. 

2. 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
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Załącznik nr 4 - wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej 

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej 

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej * 

Nazwa Wykonawcy: . . ... .......................... . ................... . . . .... ..... . ... . . .. . . . ....... . 

Adres Wykonawcy: ......... . . . . ... ..... . .. . ... . . . . . . .... . . . . . . . .... . . . .. .............. . ..... . ... . .. .. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

1. Oświadczamy, że razem z następuiącymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty 
w niniejszym postępowaniu należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. Nr 184, 
poz. 1618 i 1634)* 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1. 

2. 

3. 

2. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu* 

Podpis(y): 

Miejscowość i data 

Pieczęć Wykonawcy 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 

Nazwisko i imię Podpis osoby 
1. 

2. 

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga: Wykonawca przekazuje niniejsze oświadczenie, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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UMOWA NR IW/ .... ./OZ/2018 

zawarta w dniu ............. 2018 roku 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 00000 l 0351, kapitał zakładowy 63 641 500,00 zł, 
Regon 870485 618, NIP 87 6-18-72-491, zwaną w dalszej części umowy „Kupującym", reprezentowaną 
przez: 

Krzysztofa Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu 
a: 
............... ...... .. ... .......... .. ... ........... .... ....... ................. .............. .. ............... .......... .. ... , 
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym", reprezentowanym przez: 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa fabrycznie noweJ 
ładowarki kołowej", przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do Kupującego fabrycznie nowej ładowarki kołowej 
typ ..... . ............... , producent. .. .. ..... .. ... . , zwanej w dalszej części „ładowarką" lub „maszyną". 

2. Szczegółową specyfikację techniczną ładowarki określa załącznik nr l do umowy - wyciąg 
z Formularza ofertowego Sprzedającego z dnia ........................ , stanowiący integralną część 
umowy. 

3. W ramach przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązany jest w szczególności do: 
1) dostarczenia ładowarki na własny koszt i ryzyko do siedziby Kupującego: Zakład Gospodarki 

Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza; 
2) przeprowadzenia próby eksploatacyjnej dostarczonej ładowarki; 
3) przeprowadzenia podstawowego instruktażu wyznaczonego personelu Kupującego w zakresie 

poprawnej eksploatacji (obsługi i konserwacji) ładowarki. Instruktaż przeprowadzony będzie na 
miejscu dostawy dla czterech pracowników, w czasie niezbędnym do nabycia umiejętności 
prawidłowej eksploatacji maszyny; 

4) wykonywania przeglądów serwisowych do 3 OOO mth, które będą świadczone przez 
Sprzedającego nieodpłatnie niezależnie od okresu gwarancji, 

5) udzielenia gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
4. Sprzedający oświadcza, że dostarczona w ramach realizacji przedmiotu umowy ładowarka: 

a) jest fabrycznie nowa i wykonana z nowych części , 

b) została wyprodukowana nie wcześniej niż w 2018 roku, 
c) spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymagania 

określone obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym w szczególności do poruszania się po 
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drogach publicznych na terenie Polski zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), a także Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) oraz Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn. 

§2 

Termin realizacji umowy 

1. Sprzedający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do ..... 

.... . .. .. . 2018r. 

2. Za terminową realizację przedmiotu umowy uważa się podpisanie w terminie wskazanym 

w ust. 1 protokołu , o którym mowa w § 4 ust. 2. 

3. Kupujący może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1 b, 1 d i le ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

2) Sprzedający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej , że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Kupujący udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa 

Unii Europejskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§3 
Wzajemne zobowiązania Stron Umowy 

1. Sprzedający zobowiązany jest wykonać zakres określony przedmiotem umowy zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przyjętą przez 

Kupującego ofertą z dnia ............ w ramach ceny, o której mowa w § 5 ust. I. 

2. Sprzedający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia, zgodnie 

z wymaganiami prawnymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a także konieczne 

doświadczenie w realizacji tego typu dostaw. 

3. Sprzedający dostarczy wraz z ładowarką następujące dokumenty: 

1) fabryczną instrukcję obsługi - DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa), w tym wykaz prac 

obsługi codziennej i okresowej , 

2) certyfikat zgodności CE, 

3) dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna), 

4) katalog części zamiennych, 

5) wykaz punktów sprzedaży części zamiennych oraz adresy autoryzowanych punktów serwisowych. 

4. W przypadku przedłożenia wskazanych powyżej dokumentów, o których mowa w ust. 3, 

sporządzonych w języku obcym, Sprzedający zobowiązany jest przedłożyć ich tłumaczenie na język 
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polski. 
5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1. 
6. Kupujący zobowiązany jest do terminowej zapłaty ceny, określonej w § 5. 
7. Strony zobowiązane są współdziałać w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

§4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przekazanie przedmiotu umowy na rzecz Kupującego nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
końcowego . 

2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się podpisanie protokołu odbioru 
końcowego z klauzulą „bez uwag" . 

3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady: 
1) nadające się do usunięcia, Kupujący odmówi odbioru do czasu ich usunięcia. 

W protokole odbioru strony wskażą rodzaje wad i usterek oraz wyznaczą termin 
ich usunięcia, 

2) nie nadające się do usunięcia, Kupujący może według własnego wyboru żądać obniżenia ceny 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej lub odstąpić od umowy albo domagać 
się wykonania umowy przez Sprzedającego po raz drugi w zakresie wad, które nie nadają się do 
usunięcia, lub też Kupujący może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wad nie 
nadających się do usunięcia osobie trzeciej na koszt Sprzedającego. W takim przypadku 
Sprzedający pokryje Kupującemu wszelkie poniesione z tego tytułu szkody. Istnienie wad oraz 
wartość obniżonej ceny zostanie określona w protokole sporządzonym przez strony. 

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy, z uwagi na konieczność usunięcia 
stwierdzonych wad, Kupujący poza uprawnieniami wskazanymi w ust. 3, uprawniony jest także do 
naliczania kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1. 

5. Sprzedający nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. 

§5 
Sposób i termin zapłaty 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Sprzedający otrzyma cenę netto 
w wysokości ................ .. ....... zł (słownie złotych: ............ .. .......... ) do której zostanie 
doliczony podatek od towarów usług V AT wg aktualnie obowiązujących stawek 
w wysokości .......................... zł (słownie złotych: .. .... .. ...................... ), co daje cenę brutto 
w wysokości .......................... zł (słownie złotych: ........................ ... ........... . . .. .. ). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, jest stała i niezmienna przez czas trwania umowy. 
3. Strony niniejszej umowy nie przewidują możliwości powstania jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

lub opłat, innych niż przewidziane niniejszą umową. 
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag", 

o którym mowa w § 4 ust. 2 podpisany przez strony lub ich przedstawicieli. 
5. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty doręczenia 

Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
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7. Sprzedający nie może przenieść wierzytelności wynikających z nm1eJszej umowy na rzecz osób 

trzecich, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

O wszelkich zmianach w tym zakresie, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Kupującego. 

9. Za nieterminowe regulowanie należności , Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

§6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązującą 

formą odszkodowania będą mogły być niżej określone kary umowne. 

2. Kupujący może żądać od Sprzedającego kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - O, 1 % ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 

2) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi- O, 1 % 

ceny brutto, o której mowa w§ 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie usterek lub wad, zgodnie z § 7 ust. 4; 

3) za opóźnienie w dostarczeniu maszyny zastępczej, o której mowa w § 7 ust. 5 - O, 1 % ceny brutto, 

o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na 

dostarczenie maszyny zastępczej; 

4) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności , leżących po stronie 

Sprzedającego w wysokości I O% ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. I; 

5) za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności leżących po stronie 

Sprzedającego w wysokości I O % ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

3. Niezależnie od kar umownych określonych powyżej , Kupujący ma prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

4. Sprzedający upoważnia Kupującego do potrącenia naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 1 O % ceny brutto, 

o której mowa w § 5 ust. 1, w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada, z wyłączeniem odstąpienia od umowy przez Kupującego na podstawie art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Sprzedający zapewnia należytą jakość dostarczonej, w ramach realizacji umowy ładowarki 

i w związku z tym udziela Kupującemu gwarancji na okres 3 OOO mth (trzech tysięcy motogodzin) 

lub 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej 

i rękojmi za wady na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego z klauzulą „bez uwag". 

2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji będzie polegało na 

usterek lub wad maszyny albo na dostarczeniu maszyny zastępczej. 

usuwaniu przez Sprzedającego 
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3. Zawiadomienie o zaistniałej wadzie lub usterce Kupujący przesyła drogą elektroniczną na adres 

e-mail: ......................... Przesłanie przez Kupującego zgłoszenia o zaistniałej wadzie lub usterce 
uznaje się za dostarczone w dniu przyjęcia oświadczenia przez serwer Sprzedającego 
i zarejestrowania na nim odpowiednich danych. 

4. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o terminie przystąpienia do usunięcia wad 
i usterek oraz zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
zawiadomienia o zaistniałej usterce lub wadzie. 

5. W przypadku naprawy gwarancyjnej, mającej trwać dłużej niż 7 dni od dnia zawiadomienia 
o zaistniałej usterce lub wadzie, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu niezwłocznie 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek, 
nieodpłatnie maszyny zastępczej o parametrach technicznych porównywalnych do maszyny 
podlegającej naprawie. 

6. W przypadku stwierdzenia usterki lub wady elementu maszyny, który był już trzykrotnie naprawiany, 
Sprzedający zobowiązany jest wówczas, w ramach obowiązków gwarancyjnych, do dostarczenia 
Kupującemu nowego elementu maszyny wolnego od wad, o wymaganych parametrach jakościowych 
i technicznych. 

7. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad i usterek lub odmowy ich usunięcia, Kupujący 

może powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Sprzedającego. 
8. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających wymianie, a w przypadku usuwania 

usterek ulega przedłużeniu o czas usunięcia usterek lub wad. 
9. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, 

w tym załatwienie wszelkich formalności związanych z: usunięciem usterki lub wady, demontażem 
elementów maszyny, transportem do naprawy gwarancyjnej i odbiorem z naprawy, pokrywa 
w całości Sprzedający. 

1 O. Niezależnie od uprawnień z gwarancji, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień 
z rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§8 
Polityka firmy 

Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać obowiązujące u Kupującego przepisy z zakresu bhp, p.poż. 
i ochrony środowiska (Polityka Firmy dostępna na stronie http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl). 

§9 

Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Z ramienia Kupującego realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie: Pan Bartosz Herzke, 
tel. +48 694 419 505. 

2. Z ramienia Sprzedającego realizację przedmiotu umowy nadzorował będzie .... .. ......... , 
tel. ....................... .. 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zmiany umowy dotyczące JeJ istotnych postanowień mogą być dokonywane 
w zakresie wskazanym w SIWZ i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. Wszelkie inne zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

i również wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

3. Zmiany umowy nie wymaga zmiana danych adresowych Sprzedającego. O wszelkich zmianach 

adresowych, Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego w formie pisemnej. 

§ 11 
Stosowanie przepisów 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ, która 

stanowi integralną część umowy, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

Rozwiązywanie sporów 

1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć na 

drodze polubownej. 

2. W przypadku niemożliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej , właściwym do ich 

rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy w Toruniu. 

§ 13 
Liczba egzemplarzy umowy 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

Załączniki: 

1. Wyciąg z Formularza ofertowego Sprzedającego z dnia ............. . . .. 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 


