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Część I.

Instrukcja dla Wykonawców

Nazwa oraz adres Zamawiającego

1.

Związek Gmin Karkonoskich
ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice;
Tel. (75) 718 24 15, fax. (75) 64 39 920
e-mail: biuro@karkonosze.eu
Tryb udzielenia zamówienia

2.

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z póź. zmianami), zwanej
w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Ustawą”.
Opis przedmiotu zamówienia

3.

3.1. Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Opis części zamówienia

4.

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

5.

5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.
Informacja dotycząca ofert wariantowych

6.

6.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia

7.
7.1.

Dostawa do 40 dni, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

8.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
8.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
8.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca winien wykazać, że :
a) posiada doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej dwie dostawy odpowiadających swoją wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, przy czym za dostawy odpowiadające
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna dostawę
śmieciarki o wartości nie mniejszej niż 40.000 zł. brutto.
8.1.3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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8.2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny
spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod
względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie
spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
9.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy do oferty należy dołączyć:
9.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art.22 ust.1 ustawy -wzór: Dokument 1 pkt. I.
9.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech 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, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (wg opisu określonego w pkt.8.1.2) – wzór: Dokument 3.
9.1.3. Poświadczenia potwierdzające, że usługi określone w pkt 9.1.2 zostały wykonane należycie z
tym że :
a) w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.3.a;
c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2 zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt
9.1.3 a i b
9.1.4. Wykaz czynności serwisowych wykonywanych w ramach przeglądów gwarancyjnych w
okresie obowiązującej gwarancji wzór: Dokument 4.
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy od
oferty należy dołączyć:
9.2.1. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór: Dokument 1 pkt. II.
9.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wzór:
Dokument 2.
9.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie
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warunków wymaganych w niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od
Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów i
informacji : w przypadku warunków , o których mowa w pkt 8.1.2 siwz :
 informacji dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposobu wykorzystania tych zasobów przy realizacji nin. zamówienia;
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.2.2. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.4., zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.
9.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielnie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
9.7. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:
9.7.1. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
9.7.2. Dokumenty wymienione w pkt 9.2.1. i 9.2.2. winien dołączyć każdy podmiot występujący
wspólnie.
9.7.3. Dokumenty wymienione w pkt 9.1.1. ÷ 9.1.4. winny być złożone w imieniu wszystkich
podmiotów (partnerów) przez Pełnomocnika.
9.7.4. W przypadku Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien jest złożyć listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – Dokument 5
9.8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z mini stosunków, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty (każdy Wykonawca potwierdza za
zgodność z oryginałem dokument wystawiony na siebie).
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Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów

10.

Strony w toku postępowania porozumiewają się na piśmie.

10.1.

10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą, telefaksu
lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
10.3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

11.

11.1. Mieczysław Lewandowicz, tel. 75 643 92 14 – w zakresie przedmiotu zamówienia
11.2. Anna Wójcik 75 718 33 23, e-mail: biuro@karkonosze.eu -w zakresie procedury zamówienia
Wymagania dotyczące wadium

12.

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
Termin związania ofertą

13.

13.1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem ostatecznego terminu składania ofert.
14.

Opis sposobu przygotowania ofert

14.1.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

14.2.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako
partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami (Joint Venture, Konsorcjum,
spółka cywilna, art.). Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert, w które Wykonawca będzie zaangażowany.

14.3.

Kompletna oferta musi zawierać:

14.3.1. Wypełniony Formularz oferty – Część II specyfikacji.
14.3.2. Stosowne dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej specyfikacji.
14.3.3. Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
14.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.5. Formularz oferty i wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
14.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z
niniejszą specyfikacją formie.
14.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji muszą
być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
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14.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby (osób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy.
14.9. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno
ponumerowane strony z treścią oferty.
14.10. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane
jest, aby wpłynęło ono do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia
ofert.
14.11. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób:
14.11.1. W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści:
Związek Gmin Karkonoskich
„Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3
Nie otwierać przed 12-06-2015r godz. 12:05
14.11.2. Druga – wewnętrzna, wg treści:

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.
15.

Nazwa Wykonawcy
Ulica, nr budynku
Kod pocztowy, miejscowość
„Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie.
W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy
dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa
i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi
być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz z
wizytą i oględzinami miejsca wykonywania robót.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1.
Miejsce oraz termin składania ofert
15.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego: Pałac-Bukowiec przy
ul. Robotniczej 6, 58-533 Mysłakowice (pok.4) lub listownie/przesyłką na adres
Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 12-06-2015r, o godz. 12.00.
15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę osobiście otrzyma od Zamawiającego
potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. Wykonawca
składający ofertę za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej
firmy kurierskiej chcąc otrzymać potwierdzenie wpływu powinien nadać ofertę „ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.
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15.1.3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1.1 terminie, będą
zwracane bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Oferty przesłane
faxem nie będą rozpatrywane.
15.2.
Zmiana i wycofanie oferty
Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować
ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
15.2.2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
15.2.3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone
zgodnie z pkt 14.11. niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym
mowa w pkt 15.1.2.
15.3.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert
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15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-06-2015r, o godzinie 12 , w siedzibie
Zamawiającego: Pałac-Bukowiec przy ul. Robotniczej 6, 58-533 Mysłakowice (pok. 3);
15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i
odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny,
terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności oraz ilości
stron, na których składane są oferty.
15.3.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.
15.3.4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian
zostaną dołączone do oferty.
15.2.1.

16.

Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku liczbą oraz słownie. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
16.2. Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w Części II. Formularz oferty, pkt 4 Zaoferowana
będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego)
16.3. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
łącznie z serwisowaniem śmieciarki w okresie gwarancji.
16.3.2. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako
cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
16.3.3. Cena oferty nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
16.3.1.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Stronami

17.
17.1.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia
prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN).
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.
18.1.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
18.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
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18.1.1.

18.2.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena oferty (brutto)

- waga 90 pkt.

b) czas dostawy: ilość dni, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy - waga 10 pkt
18.3.

18.4.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych parametrów przedstawionych
przez wykonawców w zakresie danego kryterium. Oferta zawierająca najkorzystniejsze
parametry w danym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów a pozostałe oferty będą
oceniane proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego według poniższego wzoru.
Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z poniższymi wzorami:
a) Cena oferty – wyliczenie wg wzoru:
najniższa cena
Kc = -------------------------- x 90 pkt.
cena oferty badanej
b) Czas dostawy: ilość dni, licząc od następnego
wyliczenie wg wzoru:
najniższy czas dostawy
Kd = ------------------------------------ x 10 pkt.
Czas dostawy oferty badanej

dnia po podpisaniu umowy -

c) Ogółem ilość punktów w końcowej punktacji:
Oferta najkorzystniejsza = Kc + Kd
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
18.5.

19.

Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostaną złożone oferty o tej samej liczbie uzyskanych punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wcześniej w złożonych ofertach.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1.

Jeżeli Wykonawca wyłoniony do wykonania niniejszego zamówienia prowadzi firmę w
formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty dwukrotnie
przewyższa wysokość kapitału zakładowego, to o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to
warunkiem podpisania umowy z tym Wykonawcą będzie przedłożenie odpowiedniej
umowy lub uchwały zgromadzenia wspólników zezwalającej na taką czynność. Wymóg ten
dotyczy odpowiednio podmiotów występujących wspólnie.

19.2.

W przypadku podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie umowy regulującej współpracę podmiotów
występujących wspólnie.

20.
20.1.

Możliwości dokonania zmiany umowy oraz warunki zmian
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian do umowy.
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

21.
21.1.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art.
179 ÷ 198 ustawy.

21.2.

Odwołanie

21.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
21.2.2. W przypadku niniejszego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
21.2.3. Odwołanie winno:
Wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zrzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, a także
Zawierać żądanie i
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie odwołania.
21.2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej.
21.2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
21.2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
21.2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
21.2.8. Na czynności, o których mowa w pkt 22.2.7. nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
21.2.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
21.2.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone
jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
21.2.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.2.9. i 21.2.10. wnosi się w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia.
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21.2.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
21.2.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
21.2.14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniania specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
21.2.15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej, a jego kopię przesyła
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
21.2.16. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
21.2.17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie
Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba
może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
21.2.18. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w
sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z
zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
22.

Skarga do sądu

22.1.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
skarga do sądu.

22.2.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem
Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
Ustawy

22.3.
22.4.

22.5.
23.

przysługuje

Pozostałe informacje

23.1.
Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:
23.1.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
23.1.2. Ujawnienie protokołu wraz załącznikami (w tym ofert) odbywać się będzie wg
poniższych zasad:
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23.2.

a) należy złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie informacji wraz z
podaniem terminu,
b) po rozpatrzeniu wniosku Zamawiający określi miejsce, sposób i zakres udostępnienia
danych.
Zastosowanie się do wskazanych zasad nie ma wpływu na obliczanie terminów do
wnoszenia przez Wykonawcę środków ochrony prawnej oraz wniosków o wyjaśnienie
zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian,
z zastrzeżeniem pkt 23.2.3.
23.2.2. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
23.2.3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
23.2.4. Zasady dokonania poprawek w omyłkach rachunkowych reguluje art. 87 Ustawy.
23.3.
Wybór Wykonawcy:
23.3.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny
ofert i łączną punktację.
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) Niezwłocznie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informację, której mowa w pkt a) na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w
budynku Związku Gmin Karkonoskich.
23.3.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiający określi
termin zawarcia umowy.
23.3.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy
Zamawiający wybierze, o ile będzie to możliwe, ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
23.3.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w niniejszym
postępowaniu, z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy nie stanowią inaczej.
23.2.1.

23.4.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy.
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Dokument 1

.............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na realizację zadania pn.:
„Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3

PKT I.
Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
………………………………………, dnia ………………………
……………………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka)

PKT II.
Niniejszym oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.
………………………………………, dnia ………………………
……………………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka)
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Dokument 2

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ
Nazwa zadania:

„Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3
Nazwisko, imię i adres zamieszkania Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy:
……………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG
……………………………………………………………………………………………………
Pod numerem NIP ……………………………………………
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, który mówi, że z
postępowania wyklucza się Wykonawców, 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.
………………………………………, dnia ………………………
………………………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka)
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Dokument 3
.............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Oświadczam(-y), że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy
(zgodnie z opisem
określonym w ppkt 8.1.2.części I SIWZ):
Nazwa zadania
Lp.

Wartość
zadania

i jego zakres rzeczowy

(*)

Termin
realizacji
(należy wskazać
datę)

Zamawiający,
Nazwa
adres
Wykonawcy(*)

- wypełniają Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzający należyte
wykonanie usług wykazanych w powyższej tabeli (np. list referencyjny). Brak dokumentu lub
dokument niepotwierdzający należytego wykonania usługi skutkuje nieuznaniem jej za
należycie wykonaną.

……………………………………………..…
(Imię i nazwisko, pieczątka

14

Dokument 4

Wykaz czynności wykonywanych w ramach przeglądów gwarancyjnych
skalkulowanych w ofercie przetargowej
Przegląd gwarancyjny

Wykaz wykonywana czynność w ramach przeglądów
gwarancyjnych

1.PODWOZIE

2.ZABUDOWA

........................................................
(pieczątka i czytelny podpis osoby
upoważnionej)
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Dokument 5

.............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że firma, którą
reprezentuję:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(nazwa firmy)
- nie należy do grupy kapitałowej*),
- należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych*).
*) niepotrzebne skreślić

…………………………, dnia ……………
……………………………………………………………
(Imię i nazwisko, pieczątka)

UWAGA:
Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień
publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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Część II. Formularz oferty
1. Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3
2. Zamawiający:
Związek Gmin Karkonoskich
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice
3. Oferta złożona przez:
3.1. Zarejestrowana
wspólnie*):

nazwa

Wykonawcy*)

/Pełnomocnika

podmiotów

występujących

………………………………………………………………………………………………
zarejestrowany adres Wykonawcy*) /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*):
ulica: ...........................................................................................................................nr: ………
kod: …………………………… miejscowość: ………………………………………………..
województwo: …………………………………… e-mail: ……………………………….........
tel.: …………………………………………… fax.: …………………………………………..
NIP: ……………………………………… REGON: ………………………………………….
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………...
Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia
wyznaczamy: ……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, telefon, e-mail, fax)

3.2. Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie*):
………………………………………………………………………………………………
Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie
ulica: ……………………………………………………………………… nr: ………………
kod: …………………………… miejscowość: ………………………………………………
województwo: ………………………………… e-mail: ……………………...................……
tel.: ……………………………………… fax.: ……………………………………………......
NIP: …………………………………… REGON: …………………………………………….
4. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w „Części
IV” specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Przedmiot zamówienia) za cenę
brutto:
……………………..… zł (słownie: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… )
tj. ………………… zł netto + ……………… VAT (zgodnie z załączoną kalkulacją)
(kwota)
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5. Oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji
wynoszącej: 12 miesięcy dla zabudowy i 6 miesięcy dla nadwozia.
5.1. Oświadczamy, że czas dostawy przedmiotu zamówienia wyniesie ……… dni ,licząc
od następnego dnia po podpisaniu umowy.
6. Oświadczamy, że przyjmujemy 30 dniowy termin płatności prawidłowo wystawionej
faktury, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że:
7.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez
zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jej warunki, w tym „Istotne postanowienia umowy”
przedstawione w „Części III” specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
7.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się
zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7.4.Dostawę stanowiąc przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *)
7.5.W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia,
zobowiązujemy się do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt 19, Część I
specyfikacji (Instrukcja dla Wykonawców), pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego
od podpisania umowy z naszej winy
Oferta zawiera następujące załączniki:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………………………
Pieczątka firmy

……………………………………
Podpisy (pieczątki) osób,
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………
(miejscowość, data)
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Załącznik do formularza oferty dla Części I
Wszystkie pozycje pn. „ parametry oferowane” winny być bezwzględnie wypełnione poprzez
podanie szczegółowych parametrów oferowanego sprzętu

Parametry wymagane

Parametry oferowanego sprzętu

PODWOZIE UŻYWANE
Parametry Techniczne:
Rok produkcji nie starszy niż 2008
DMC 4600kg
Moc silnika min. 16OKM
Pojemność silnika min. 21OO cm³
Kabina - 3 osobowa
Ładowność min. 1500kg
Skrzynia biegów manualna 6 biegowa
Koła bliźniacze
Typ podwozia: dwuosiowy
Napęd 4x4 z blokadą tylnego mostu
Blokada międzyosiowego układu różnicowego
Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
Zawieszenie przednie niezależne
Zawieszenie tylne resor
Przystawka mocy; od skrzyni biegów lub odsilnikowa
Hamulce osi przedniej - tarczowe
Hamulce osi tylnej - tarczowe
System antyblokujący ABS
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Radio
Rozmiar opon 235/65/16C
Belka ostrzegawcza zamontowana na dachu kabiny
Apteczka - kompletna
Trójkąt ostrzegawczy
Lampa ostrzegawcza
Klin pod koła szt.2
Gaśnica
Błotniki kół tylnych - z osłonami przeciw błotnymi
Kabina w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym
Pojazd winien być dostarczony po pełnym przeglądzie
i z wymianą płynów eksploatacyjnych
Gwarancja na podwozie min. 6 miesięcy
ZABUDOWA NOWA
Zabudowa fabrycznie nowa, 2014 lub 2015 rok
Pojemność zabudowy min 5m³ - max 8m³
Całkowicie szczelna zabudowa umożliwiająca
transport półpłynnych odpadów;
- Płyta zgniatająca o jednolitej, ciągłej konstrukcji
zapobiegającej przedostawaniu się odpadów zarówno
podczas zgniotu, jak i transportu;
- Zbiornik hydrauliczny umieszczony pomiędzy kabiną
pojazdu a zabudową śmieciarki;
- Siłowniki płyty zagarniająco-zgniatającej
umieszczone na zewnątrz zabudowy;
- Podpory hydrauliczne stabilizujące pojazd podczas
wyładunku;
- System zgniotu poza zabudową;
- System sterowania podnośnikiem za pomocą dźwigni
umieszczonych z jednej ze stron zabudowy;
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- Sterowanie opróżnianiem zbiornika za pomocą
dźwigni umieszczonych z prawej strony zabudowy;
- Sterowanie płytą zagarniająco-zgniatającą za pomocą
przycisków;
- Wyłącznik bezpieczeństwa;
- Włączenie przystawki mocy w kabinie kierowcy za
pomocą przycisku;
Urządzenie załadowcze z podnośnikiem dla
opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów;
- Kolor zabudowy wg zamawiającego pomarańczowy
RAL 2011 ( lub do uzgodnienia)
- Zabudowa pokryta warstwą podkładowego lakieru
epoksydowego
- Powłoka lakiernicza trzy warstwowa – lakier
poliuretanowy
oświetlenie pola załadunku min. jedną lampą
Gwarancja dla zabudowy min. 12 miesięcy

……………………………………………………
…………………………………………………
Pieczątka firmy

Podpisy (pieczątki) osób,
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………………………
(miejscowość, data)
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Część III. Istotne postanowienia umowy
UMOWA ……………….
Zawarta w dniu ...............................r. w Bukowcu pomiędzy,
Związkiem Gmin Karkonoskich
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice
Zarejestrowany w rejestrze związków międzygminnych, dnia 23 marca 1992, pod pozycją 58
NIP: 611-10-03-163
Zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich………………………………….Witold Szczudłowski
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego…………………………………...Elżbieta Gajdzik
reprezentowaną przez:
a
.................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego),
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym we…………..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS……………..,
NIP ……………, REGON ……………..,wysokość kapitału zakładowego ……………. zł
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.
„Zakup śmieciarki o pojemności do 8m3”, została zawarta umowa o następującej treści:
I. PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż śmieciarki o pojemności do 8m3 łącznie z serwisowaniem
w okresie gwarancji.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca dostarczy do …………./
Zamawiający odbierze w…………...................................
II. TERMIN I WARUNKI DOSTAWY PRZEDMIOTU UMOWY
§2
1. Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia
...........................
§3
1. Sprzedawca powiadomi Zamawiającego o planowanym w terminie dostawy z wyprzedzeniem
nie krótszym niż 2 dni robocze.
§4
1. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w
protokole końcowym odbioru.
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2. Wymieniony w ust. 1 protokół, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron, stanowić
będzie podstawę do wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
III. WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
§5
1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne Dostawcy w formie ryczałtu, zgodnie z przyjętą
ofertą, w wysokości brutto……………………..zł (słownie ……………………………….),
tj. netto ……….,……………+……………%VAT
§6
1. Zamawiający ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem w ciągu 30 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Sprzedawcy podane w fakturze.
2. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na
konto Sprzedawcy kwotę faktury.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacji podatkowej
NIP 611-10-03-163.
4. Zamawiający oświadcza, że zabezpieczył środki finansowe na realizację niniejszej umowy.
IV. GWARANCJA I RĘKOJMIA
§7
1. Sprzedawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia
trwającej: 12 miesięcy dla zabudowy, 6 miesięcy dla podwozia .
2. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.
3. Zasady gwarancji określają dla samochodu przekazane w dniu podpisania protokołu
końcowego odbioru karty gwarancyjnej.
§8
1. W przypadku ujawnienia wad Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania roszczeń
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.
2. W okresach gwarancyjnych określonych w § 7 Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania
bezpłatnych napraw gwarancyjnych wadliwych części lub wymiany uszkodzonych części na
nowe – w przypadku braku możliwości naprawy, w terminie do 14 dni od chwili zgłoszenia,
jeżeli uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego.
3. W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 48 godz. Sprzedawca
zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie na czas naprawy porównywalny sprzęt.
4. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas trwania wady i naprawy, jeżeli czas ten
przekracza okres 14 dni.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy, a wyrób nadal wykazuje
wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Sprzedawca dostarczy nowy
wyrób, wolny od wad.
6. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć nowego wyrobu wolnego od wad,
Zamawiający otrzyma od Sprzedawcy zwrot równowartości za wyrób wadliwy według
aktualnie obowiązującej ceny
V. KARY UMOWNE
§9
1. Strony postanawiają , że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
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2. Kary będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:
2.1 Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu
umowy określonej § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rękojmi za wady i usterki – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy określonej
§ 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedawcy – w wysokości 10 %
wartości przedmiotu określonej w § 5 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy kary umowne:
a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy
określonej § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki.
§ 10
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
VI. ODSTĄPIENIA
§ 11
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Sprzedawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy,
c) Sprzedawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy w ciągu 7 dni od daty
określonej w § 2,
d) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
3. Sprzedawca może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy,
b) Zamawiający zawiadomi Sprzedawcę, że na skutek zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
względem Sprzedawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno być w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod
rygorem nieważności odstąpienia.
VII. WARUNKI OGÓLNE
§ 12
1. Wszelkie ewentualne spory jakie wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą
się starały załatwić polubownie, a nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości poddane zostaną pod
rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
2. W sporach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Sprzedawcy.

SPRZEDAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Część IV. Przedmiot zamówienia
Ogólny opis przedmiotu zamówienia według CPV- 34 144 500-3

I.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa śmieciarki o pojemności do 8m3 z używanym podwoziem
i z nową zabudową, włącznie z wykonaniem przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji.
II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
PODWOZIE :
1. Używane, rok produkcji: nie starsze niż 2008r
2. DMC 4600kg
3. Moc silnika min. 16O KM
4. Pojemność silnika min. 21OO cm3
5. Skrzynia biegów manualna 6 biegowa
6. Koła bliźniacze
7. Typ podwozia: dwuosiowy
8. Napęd 4x4 z blokadą tylnego mostu
9. Blokada międzyosiowego układu różnicowego
10. Zawieszenie przednie niezależne
11. Zawieszenie tylne resor .
12. Przystawka mocy; od skrzyni biegów lub odsilnikowa
13. Kabina - 3 osobowa
14. System antyblokujący ABS
15. Hamulce osi tylnej - tarczowe
16. Hamulce osi przedniej - tarczowe
17. Kabina w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym
18. Rozmiar opon 235/65/16C
19. Belka ostrzegawcza zamontowana na dachu kabiny
20. Radio
21. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
22. Apteczka - kompletna
23. Trójkąt ostrzegawczy
24. Lampa ostrzegawcza
25. Klin pod koła szt.2
26. Gaśnica
27. Błotniki kół tylnych - z osłonami przeciw błotnymi
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28. Ładowność min 1500kg
29. Pojazd winien być dostarczony po pełnym przeglądzie i

z wymianą płynów

eksploatacyjnych
ZABUDOWA - FABRYCZNIE NOWA:
1. Pojemność zabudowy min 5m3 - max 8m3;
2. Całkowicie szczelna zabudowa umożliwiająca transport półpłynnych odpadów;
3. Płyta zgniatająca o jednolitej, ciągłej konstrukcji zapobiegającej przedostawaniu się
odpadów zarówno podczas zgniotu, jak i transportu;
4. Zbiornik hydrauliczny umieszczony pomiędzy kabiną pojazdu a zabudową śmieciarki;
5. Siłowniki płyty zagarniająco-zgniatającej umieszczone na zewnątrz zabudowy;
6. Podpory hydrauliczne stabilizujące pojazd podczas wyładunku;
7. System zgniotu poza zabudową;
8. System sterowania podnośnikiem za pomocą dźwigni umieszczonych z jednej ze stron
zabudowy;
9. Sterowanie opróżnianiem zbiornika za pomocą dźwigni umieszczonych z prawej strony
zabudowy;
10. Sterowanie płytą zagarniająco-zgniatającą za pomocą przycisków;
11. Wyłącznik bezpieczeństwa;
12. Włączenie przystawki mocy w kabinie kierowcy za pomocą przycisku;
13. Urządzenie załadowcze dla opróżniania pojemników od 80 do 1100 litrów;
14. Kolor zabudowy wg zamawiającego pomarańczowy RAL 2011 ( lub do uzgodnienia)
15. Zabudowa pokryta warstwą podkładowego lakieru epoksydowego
16. Powłoka lakiernicza trzy warstwowa – lakier poliuretanowy
17. Oświetlenie pola załadunku , min jedna lampa
III. Warunki gwarancji:
- Gwarancja na podwozie min. 6 miesięcy
- Gwarancja dla zabudowy min.12 miesięcy
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