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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 

o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 221 000 EURO 

 

 
 

Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej na 

potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach 

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2017, poz. 1579 z późń. zm.) 

 

 

 

 

Zatwierdzono, dnia 5 lutego 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz 

przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach 

Ul. Batalionów Chłopskich 25 

42-425 Kroczyce 

Tel. (034) 315 20 13 

Fax 034 315 20 46 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniono SIWZ: https://kzbkroczyce.peup.pl 

Zakładka Informacje/Zamówienia publiczne  

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroczyce.pl  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 

oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 

z późń. zm.). 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych 

w przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa nadana zamówieniu: 

 
 „Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej na potrzeby Komunalnego 

Zakładu Budżetowego w Kroczycach” 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego 

w Kroczycach fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2018 r., koparko – 

ładowarki kołowej, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po 

drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 

Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 1926). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę 1 sztuki koparko – ładowarki kołowej o parametrach 

technicznych i charakterystyce nie gorszej niż określona poniżej. 

https://kzbkroczyce.peup.pl/
mailto:przetargi@kroczyce.pl
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Minimalne parametry i wymagania techniczne oraz wyposażenie, jakie musi spełniać 

koparko-ładowarka: 

 

Układ napędowy: 

 silnik wysokoprężny o mocy znamionowej 50-55 kW, 

 silnik spełniający normę emisji spalin STAGE IIIB,  

 manualna skrzynia biegów w układzie min. cztery biegi do przodu i cztery do tyłu, 

 napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną  lub dwie osie, 

 układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, 

 elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy, 

 koła jezdne z oponami przednie  w zakresie 18 - 20” cali i tylne w rozmiarze 26” 

cali, 

 zbiornik paliwa o pojemności min. 160 l. 

 

Układ elektryczny: 

  napięcie 12 V – zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań. 

 

Układ hydrauliczny: 

 pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku,  

 wydatek pompy w układzie hydraulicznym minimum 160 l/min.,  

 ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 250 bar, 

 

Kabina: 

 spełniająca normy ROPS/FOPS, 

 wentylacja i ogrzewanie, 

 amortyzowany fotel z pełną regulacją i pasem bezpieczeństwa, 

 niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na 

bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, odpowiadające aktualnym 

przepisom prawa, 

 lusterka zewnętrzne, 

 uchylne szyby boczne, 

 wycieraczki szyby przedniej i tylniej, 

 otwieranie maski przedniej z wnętrza kabiny, 

 poziom hałasu wewnątrz kabiny nie większy niż 77dB, 

 wyposażenie w skrzynkę narzędziową, trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę. 

 

Układ ładowarkowy: 

 łyżka wielofunkcyjna otwierana o pojemności nie mniejszej niż 1,0 m
3
 z zębami 

i widłami do palet, 

 wysokość załadunku łyżki ładowarki nie mniejsza niż 3,20 m 

 automatyczny powrót do pozycji kopania, 

 układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, 
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 układ równoległego podnoszenia, 

 widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, 

 

Układ koparkowy: 

 ramię o zmiennej długości rozsuwane teleskopowo,  

 przesuw boczny ramienia koparki, 

 maksymalna głębokość kopania min 5,2 m, 

 kąt obrotu łyżki min 180 stopni, 

 szybkozłącze koparkowe mechaniczne, 

 1 łyżka koparkowa o szerokości w zakresie 400 mm - 450 mm, 

 1 łyżka koparkowa o szerokości nie mniejszej niż 600 mm, 

 1 łyżka skarpowa o szerokości nie mniejszej niż 1500 mm. 

 

Pozostałe wymagania: 

 Główne podzespoły maszyny (rama, silnik, skrzynia biegów, mosty) wykonane 

przez tego samego producenta,  

 Sterowanie układem koparkowo – ładowarkowym za pomocą dźwigni 

mechanicznych, 

 Pojazd powinien być wyposażony w błotniki kół przednich i tylnych, 

 gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy 

bez limitu motogodzin, 

 dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem 

producenta oferowanej koparko-ładowarki, 

 zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki na terenie 

Polski,  

 odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 

km od siedziby zamawiającego  

 zapewniony czas reakcji w przypadku awarii  koparko-ładowarki powinien wynosić 

maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 

dni od daty jej rozpoczęcia
1
, 

 instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim, 

 dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch pracowników Zamawiającego 

w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 

we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

                                                           

 

 

1
Przez czas reakcji należy rozumieć co najmniej kontakt serwisu w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu awarii 

oraz ustalenia z Zamawiającym terminu wykonania naprawy. 
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4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

 

43260000-3 koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy 

Pzp. 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

8. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i dostępności 

dla wszystkich użytkowników 

Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba 

określania szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji zamówienia:  15 maja 2018 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

 

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

 

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

  

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP: 

 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki, o których 

mowa w art. 24 ust. 5.  

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA  

 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z 

ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik 

Nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, 

o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ - w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

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

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), 

(bez uprzedniego wezwania) przekaże zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy 

kapitałowej również złożył ofertę). Wzór oświadczenia Wykonawcy 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3 do 

SIWZ. 
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5.   

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 

SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, 

aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić 

załącznik do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty 

należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty). 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 

umowę regulującą swoją współpracę. 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW  

 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

2. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający 

i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający wskazuje, 

że preferowaną formą jest załączenie scanu opieczętowanych i podpisanych 

wniosków, zawiadomień i informacji.  

Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenia należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty (inne niż 

oświadczenia) wykonawca powinien złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem. Taki wymóg wprowadza wprost § 14 rozporządzenia w sprawie rodzajów 

dokumentów (…). 

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres 

email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią.  

5. Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres e - mail: 

przetargi@kroczyce.pl.  

6. Osobami uprawnionymi do kontaktu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 

15:00) z Wykonawcami są:  

- Elżbieta Bednarz –tel. 34 315 20 13. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.  

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami, celem 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

10. Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, 

podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

mailto:przetargi@kroczyce.pl
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, 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.  

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do 

pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem – jeśli wymagane, 

2) oświadczenie wymienione w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty 

należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

6. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumentach 

rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, do których Zamawiający może 

uzyskać dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

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

9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie 

podpisane/zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. 



 

str. 12 

 

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późń. 

zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty.  

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne. 

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 

oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty.  

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).  

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Kroczycach przy 

ul. Batalionów Chłopskich 25, 42-425 Kroczyce w terminie do dnia 14.02.2018 r. 

do godz. 10:00. 
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2. Zaleca się, by ofertę umieścić w dwóch zamkniętych kopertach - wewnętrznej 

i zewnętrznej. Zewnętrzną kopertę należy opisać następująco:  

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

 

 

Adresat:    Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach 

                   Ul. Batalionów Chłopskich 25 

                   42-425 Kroczyce 

OFERTA W PRZETARGU NA DOSTAWY 

 

Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej na 

potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach 

 

- nie otwierać przed dniem 14.02.2018 r., godz. 10:30 

 

3. Opakowanie winno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

składającego daną ofertę (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data 

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Komunalnym Zakładzie Budżetowym 

w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 25, 42-425 Kroczyce w dniu 

14.02.2018 r. o godz. 10:30. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy PZP.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

www.kroczyce.bip.jur.pl informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
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XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej 

ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ, w tym koszt dostawy koparko - 

ładowarki do odbiorcy.  

5. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku - 

zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę). W przypadku rozbieżności w zapisie ceny słownie i liczbowo za 

poprawny Zamawiający przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika 

z popełnionych omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

6. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane 

z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu 

obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.  

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 

ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

8. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał 

aukcji elektronicznej. 

9. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń 

w innej walucie niż PLN. 
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XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 

bilans punktów w kryteriach:  

1) Cena oferty brutto (C) 

2) Okres gwarancji (GW) 

3) Termin płatności faktur(T) 

2. Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie: 

Lp. Opis kryteriów oceny Symbol Waga (%) 
Liczba 

punktów 

1. Cena oferty brutto C 60 % 60 

2. Okres gwarancji GW 20 % 20 

 Termin płatności faktur T 20% 20 

Razem 100 % 100 

1) Kryterium: Cena oferty brutto(C) 

Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej 

zasady: 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena 

oferty – 60 punktów. 

Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez 

wykonawcę na Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek 

od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania 

określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. 

Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, 

obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do obliczania punktowego. 

 

  C= 
  najniższa cena brutto            

x 60 pkt = liczba punktów C 

    
        cena brutto oferty ocenianej 

 

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium: cena - będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  

2) Kryterium: Okres gwarancji udzielony przez wykonawcę (GW). 

Ocena ofert w zakresie kryterium GW zostanie dokonana wg następującej zasady: 
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Okres gwarancji powyżej 12 miesięcy udzielony przez wykonawcę - waga: 20 pkt. 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium GW: 

20 pkt.  

Wykonawca w Formularzu Oferty określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu na 

przedmiot zamówienia objęty niniejszym zamówieniem.  

Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach.  

Nie może być krótszy niż 12 miesiące i dłuższy niż 36 miesięcy. 

Do oceny kryterium GW będzie brany pod uwagę okres gwarancji na cały przedmiot 

zamówienia. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego 

kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 20. 

Pozostałym wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, 

obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczenia punktowego: 

(GWx-12)/(GWwmax-12) x 20 pkt = liczba punktów GW  

gdzie : 

GWx – okres udzielonej gwarancji przez badanego wykonawcę, 

GWmax – najdłuższa spośród zaoferowanych gwarancji. 

3) Kryterium: Termin płatności faktur (T) 

Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów za zaoferowany termin płatności faktur: 

Lp. Termin płatności faktur  Liczba przyznanych punktów 

1 7 dni 0 

2 14 dni 5 

3 21 dni 10 

4 30 dni 20 

 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ramach tego 

kryterium – 20 punktów. 

Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji/oświadczenia 

zamieszczonego przez Wykonawcę w formularzu oferty.  
 

W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym terminu płatności faktur 

Zamawiający przyzna „0” punktów. 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką 

otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

Sp = C +GW +T 

gdzie : 
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Sp – suma punktów przyznana wykonawcy we wszystkich kryteriach oceny ofert 

C - ilość punktów przyznana w kryterium C 

GW – ilość punktów przyznana w kryterium GW 

T - ilość punktów przyznana w kryterium T 

4. Zamawiający udzieli 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 będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów 

oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną 

(art. 91 ust. 4 ustawy PZP).  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej.  

7. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie 

można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 5, ponieważ dwie lub więcej 

ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert 

dodatkowych. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa 

w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może 

najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W\ SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana 

przed podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub 

niespójności.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy 
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nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę 

najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako 

najkorzystniejsza.  

5. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki 

wskazane w art. 93 ustawy PZP.  

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

jest przed podpisaniem umowy:  

a) przedłożyć certyfikat lub inny dokument uprawniający do traktowania 

koparko – ładowarki, jako maszyny wolnobieżnej,  

b) w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy 

zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie a także: 

a) W przypadku wykazania przez Wykonawcę niedostępności na rynku 

zaoferowanego w ofercie modelu koparko – ładowarki z uwagi na wycofanie 

z produkcji, możliwe jest dostarczenie innego modelu spełniającego 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ; 

b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych 

podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia – wartość 

wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie o wartość 

wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
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3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:  

a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego,  

b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,  

c) forma pisemna pod rygorem nieważności. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 

2. 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. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

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.  

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. 

7. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza. 
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10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.  Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

5. Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 

 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, 

ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

XX. ZAŁĄCZNIKI 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ -   Wzór formularza ofertowego 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ -  Oświadczenie Wykonawcy 

3)  Załącznik nr 3 do SIWZ –   Oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

4) Załącznik nr 4 do SIWZ -  Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego  

 

....................................................... Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach 

....................................................   ul. Batalionów Chłopskich 25 

(nazwa i adres Wykonawcy)   42-425 Kroczyce 

 

O F E R T A 

Odpowiadając na ogłoszenie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, dotyczące 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej na 

potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach”, oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za 

cenę: 

CENA OFERTOWA …………………………….……………………….. PLN brutto 

Słownie złotych:………………............................................................................................ 

Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT, który 

w dniu złożenia oferty wynosi:.............%, tj...........................................zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………………..złotych). 

*Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą 

realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka 

wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 

 

Kryterium: Okres gwarancji  
 

Oferowany okres gwarancji:  
(min. 12 m-cy; max 36 m-cy)  

……………… miesięcy 

Kryterium: Termin płatności faktur 
 

Oferowany termin płatności faktur 
       (7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni) 

 

……………….. dni 

 

Oświadczam(y), że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń; 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 

3) akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert; 

5) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,  

6) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego;  

7) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*(niewłaściwe wykreślić) 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………….. 

b) ………….. 
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Brak skreślenia w pkt 7 i niewypełnienie pola w pkt 8 oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy 

podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

9) nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wyżej 

określonych części zamówienia: 

a) ………….. 

b) ………….. 
Nie wypełnienie pola w pkt 9 oznaczać będzie, że firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza 

powierzyć wykonanie wskazanych w pkt 8 części zamówienia, nie są znane na etapie składania oferty. 

10) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

od........ do....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach …….. 

Niewypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów 

objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

11) Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić) 

 

Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, podaję: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować 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.  

Niewypełnienie pola w pkt 11 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

12) Oświadczam, że należę/nie należę do sektora MŚP*(niewłaściwe wykreślić) 

 

Brak skreślenia w pkt 12 oznaczać będzie, że Wykonawca należy do sektora MŚP 

 

13) Oświadczenie o zgodności ofertowanej koparko - ładowarki z opisem przedmiotu zamówienia: 

L.p. Przedmiot zamówienia 

Potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu 

zamówienia
2
  

Tak / Nie  

Marka/model i rok produkcji oferowanej koparko - 

ładowarki 

Należy wskazać: 

……………………… 

……………………… 

                                                           

 

 

2
 W przypadku wskazania w którymkolwiek wierszu:, „Nie” – oferta będzie podlegać odrzuceniu, jako 

niezgodna z SIWZ 
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L.p. Przedmiot zamówienia 

Potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu 

zamówienia
2
  

Tak / Nie  

……………………….. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Koparko – ładowarka jest fabrycznie nowa, 

wyprodukowana nie wcześniej niż w 2018 r.,  
Tak / Nie 

1.2. Koparko – ładowarka spełnia wymagania pojazdu 

dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o 

Ruchu Drogowym 

Tak / Nie 

UKŁAD NAPĘDOWY 

2.1. Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej 50-55 kW, Tak / Nie 

2.2. Silnik spełniający normę emisji spalin STAGE IIIB,  Tak / Nie 

2.3. Manualna skrzynia biegów w układzie min. cztery biegi do 

przodu i cztery do tyłu, 
Tak / Nie 

2.4. Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na 

jedną  lub dwie osie, 
Tak / Nie 

2.5. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, Tak / Nie 

2.6. Elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy, Tak / Nie 

2.7. Koła jezdne z oponami przednie  w zakresie 18 - 20” cali i 

tylne w rozmiarze 26” cali, 
Tak / Nie 

2.8. Zbiornik paliwa o pojemności min. 160 l. Tak / Nie 

UKŁAD ELEKTRYCZNY 

3.1. Napięcie 12 V – zabezpieczony przed wilgocią i 

negatywnym wpływem drgań. 
Tak / Nie 

UKŁAD HYDRAULICZNY 

4.1. Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku,  Tak / Nie 

4.2. Wydatek pompy w układzie hydraulicznym minimum 160 

l/min.,  
Tak / Nie 

4.3. Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 

250 bar 
Tak / Nie 

KABINA 

5.1. Spełniająca normy ROPS/FOPS, Tak / Nie 

5.2. Wentylacja i ogrzewanie, Tak / Nie 

5.3. Amortyzowany fotel z pełną regulacją i pasem 

bezpieczeństwa, 
Tak / Nie 

5.4. Niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji 

i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po 

drogach publicznych, odpowiadające aktualnym przepisom 

Tak / Nie 
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L.p. Przedmiot zamówienia 

Potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu 

zamówienia
2
  

Tak / Nie  

prawa, 

5.5. Lusterka zewnętrzne Tak / Nie 

5.6. Uchylne szyby boczne Tak / Nie 

5.7. Wycieraczki szyby przedniej i tylniej, Tak / Nie 

5.8. Otwieranie maski przedniej z wnętrza kabiny, Tak / Nie 

5.9. Poziom hałasu wewnątrz kabiny nie większy niż 77dB Tak / Nie 

5.10. Wyposażenie w skrzynkę narzędziową, trójkąt 

ostrzegawczy i gaśnicę 
Tak / Nie 

UKŁAD ŁADOWARKOWY 

6.1. Łyżka wielofunkcyjna otwierana o pojemności nie 

mniejszej niż 1,0 m
3
 z zębami i widłami do palet, 

Tak / Nie 

6.2 Wysokość załadunku łyżki ładowarki nie mniejsza niż 3,20 

m 
Tak / Nie 

6.3. Automatyczny powrót do pozycji kopania, Tak / Nie 

6.4. Układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, Tak / Nie 

6.5. Układ równoległego podnoszenia, Tak / Nie 

6.6. Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, Tak / Nie 

UKŁAD KOPARKOWY 

7.1. Ramię o zmiennej długości rozsuwane teleskopowo,  Tak / Nie 

7.2. Przesuw boczny ramienia koparki, Tak / Nie 

7.3. Maksymalna głębokość kopania min 5,2m, Tak / Nie 

7.4. Kąt obrotu łyżki min 180 stopni, Tak / Nie 

7.5. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne, Tak / Nie 

7.6. 1 łyżka koparkowa o szerokości w zakresie 400 mm - 450 

mm, 
Tak / Nie 

7.7. 1 łyżka koparkowa o szerokości nie mniejszej niż 600 mm, Tak / Nie 

7.8. 1 łyżka skarpowa o szerokości nie mniejszej niż 1500 mm. Tak / Nie 

POZOSTAŁE WYMAGANIA 

8.1. Główne podzespoły maszyny (rama, silnik, skrzynia 

biegów, mosty) wykonane przez tego samego producenta) 
Tak / Nie 

8.2. Sterowanie układem koparkowo – ładowarkowym za 

pomocą dźwigni mechanicznych, 
Tak / Nie 

8.3. Pojazd wyposażony w błotniki kół przednich i tylnych, Tak / Nie 

8.4. Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę wynosi co Tak / Nie 
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L.p. Przedmiot zamówienia 

Potwierdzenie zgodności z 

opisem przedmiotu 

zamówienia
2
  

Tak / Nie  

najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin 

8.5. Dostawca jest producentem lub autoryzowanym 

przedstawicielem producenta oferowanej koparko-

ładowarki 

Tak / Nie 

8.6. Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

koparko-ładowarki na terenie Polski 
Tak / Nie 

8.7. Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu 

serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby 

Zamawiającego  

Tak / Nie 

8.8. Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii  koparko-

ładowarki powinien wynosić maksymalnie 48 godziny od 

zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od 

daty jej rozpoczęcia 

Tak / Nie 

8.9. Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim Tak / Nie 

8.10. Dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch pracowników 

Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - 

ładowarki 

Tak / Nie 

 

 

 

 
Informacje dotyczące Wykonawcy:  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Numer telefonu:………………………………………… 

Numer faksu:…………………………………………… 

Adres email: ……………………………………………. 

 

....................................... dnia................. 2018 roku 

 
 

.................................................................. 

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

Zamawiający: 

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach 

      ul. Batalionów Chłopskich 25 

(nazwa i adres Wykonawcy)   42-425 Kroczyce 

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej na potrzeby Komunalnego Zakładu 

Budżetowego w Kroczycach”, prowadzonego przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 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: - nie dotyczy 

 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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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) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ –  Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej  

 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki 

kołowej na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach”, w imieniu 

Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że: przynależę/nie przynależę* do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami, którzy 

złożyli oferty w tym samym postępowaniu. 

 

 

 

...........................................    ................................................................ 
  (miejscowość i data)                 (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna  

       osoby upoważnionej do składania oświadczeń  

        woli w imieniu Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe wykreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

UMOWA NR: ………………… 

 

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

Gminą Kroczyce – Komunalnym Zakładem Budżetowym z siedzibą pod adresem: 

ul. Batalionów Chłopskich 25, 42-425 Kroczyce, NIP 649-22-89-505, REGON 151398729 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

reprezentowaną przez: 

Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach – Elżbietę Bednarz 

a  

 ……………………………………………….. NIP …………… REGON ………………… 

reprezentowaną przez 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 zwanym dalej DOSTAWCĄ 

o następującej treści: 

§ 1.  

Podstawa zawarcia umowy 

1. Udzielenie zamówienia następuje w wyniku przetargu nieograniczonego, art. 39-46 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późń. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że ww. koparko - ładowarka jest fabrycznie nowa i posiada 

wszystkie parametry techniczne oraz wyposażenie zgodne ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

§ 2. 

Zakres umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej na 

potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach wraz z osprzętem określonym 

w dokumentacji przetargowej. 

§3. 

Terminy realizacji umowy 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 15 maja 2018 r. 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Zapłata za dostawę przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wynosi 
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………………………………….. zł brutto (w tym VAT …….%) słownie: 

………………………………………………………………………………zł brutto. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie ………….dni
3
 

od przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT. 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. Należność za realizację zamówienia będzie uregulowana z konta Zamawiającego 

w formie przelewu na wskazany rachunek Dostawcy. 

§ 5. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest koparko – ładowarka kołowa. 

2. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, po 

uprzednim powiadomieniu przez DOSTAWCĘ o planowanym terminie odbioru - strony 

dopuszczają telefoniczne powiadomienie o planowanym terminie dostawy. 

3. Zamawiający i Dostawca sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy. 

4. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron umowy. 

5. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, 

instrukcje obsługi i eksploatacji niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem 

eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu umowy. 

6. Dostawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy do siedziby 

Komunalnego Zakładu Budżetowego.  

7.  Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi koparko - ładowarki nastąpi w terminie 

odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego lub w innym terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

8. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie 

korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia pojazdu.  

§ 6. 

Gwarancja 

1.  Na przedmiot umowy udziela się gwarancji , która wynosi ……………… miesiące
4
, 

licząc od daty odbioru końcowego .  

                                                           

 

 

3
 Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 

4
 Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 
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2.  W okresie gwarancji naprawy wykonywane będą bezpłatnie przez Serwis Dostawcy.  

3. Realizacja gwarancji następuje w miejscu dostawy, a w przypadku konieczności 

transportu będzie to odbywać się staraniem i na koszt Wykonawcy. 

4. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady 

fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach 

gwarancyjnych, o których mowa w § 5 ust. 5 a zapisami umowy, wiążą postanowienia 

umowy. 

6. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i w następującej wysokości: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach 

i następującej wysokości: 

a.) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar, o których mowa w ust. 2a.) 

z wynagrodzenia Dostawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia, o którym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony 

mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym 

w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 9 
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Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egz. dla Dostawcy 

i 2 egz. dla Zamawiającego. 

3. Załącznikiem do niniejszej umowy jest: 

a.) SIWZ 

b.) oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

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

 

 

 


