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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest:  

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

NIP: 722-162-03-31 

tel. (86) 275 08 88 

e-mail: zwkiecwm@ceti.pl 

godziny pracy: 700 - 1500 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                           

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp" oraz wymogami określonymi w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ". 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz 

akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy - 

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

  Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                            

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamiatarki elewatorowej dostosowanej do 

współpracy z ciągnikiem rolniczym - fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2019 roku. 

Winna być w pełni dostosowana do wszystkich funkcji urządzenia bez konieczności 

przeróbek lub rozbudowy urządzenia bazowego.  

1.1 Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny sprzęt wynosi co najmniej 24 

miesiące. 

1.2 Wykonawca dostarczy przedmiot do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na 

własny koszt. 

1.3 Wykonawca zapewni szkolenie dla pracowników Zamawiającego w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

2. Parametry, dane techniczne, wyposażenie jakie musi posiadać zamiatarka: 

a) Fabrycznie nowa, rok produkcji: 2019; 

b) Elementy zamiatarki napędzane hydraulicznie; 

c) Własny zbiornik oleju o pojemności min. 180 dm3; 

d) Opróżnianie zbiornika hydrauliczne na prawą stronę na wysokości min. 2100 mm 

(umożliwiające wyładunek na przyczepę); 

e) Układ jezdny: oś amortyzowana hamowana pneumatycznie; 
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f) Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2 przewodowa; 

g) Hydrauliczny skręt dyszla; 

h) Sposób mocowania do nośnika – dolny zaczep; 

i) Szerokość robocza min. 2400 min (bez 3 szczotki bocznej talerzowej); 

j) Zasilanie elektryczne sterowania 12V - z akumulatora nośnika plus z gniazda 3-

pinowego dla trzeciej szczotki bocznej talerzowej; 

k) Zasilanie elektryczne nośnika oświetlenia 12V - z gniazda 7-biegunowego;  

l) Pojemność zbiornika zanieczyszczeń min. 3 m3; 

m) Pojemność zbiornika wody min. 1100 dm3 (jeden zbiornik);   

n) Jedna szczotka walcowa min. L (długość) =1100 mm; 

o) Dwie szczotki talerzowe min. d (średnica) = fi 1100 mm;  

p) Hydrauliczne pochylenie szczotki lewej i prawej; 

q) Dodatkowa trzecia wysuwana szczotka boczna talerzowa prawa; 

r) Wodowskaz; 

s) Myjka ciśnieniowa; 

t) Oświetlenie robocze strefy pracy szczotek;   

u) Oświetlenie ostrzegawcze wraz ze znakiem nakazu (C9 lub C10) montowane z 

tyłu; 

v) Ładowność min 3800 kg; 

w) Podajnik zgrzebłowy transportujący śmieci do kosza; 

x) Zamiatarka powinna być wyposażona w układ zraszania z pompą i zbiornikiem 

wody z dyszami zraszającymi umieszczonymi przed szczotkami talerzowymi, 

szczotką walcową i nad przenośnikiem zapobiegając w ten sposób pyleniu; 

y) Panel sterowniczy umieszczony w kabinie operatora umożliwiający sterowanie 

funkcjami zamiatarki takimi jak: 

- włączanie / wyłączanie zamiatania,  

- zmiana prędkości obrotowej szczotek,  

- ustawienie docisku szczotek talerzowych do podłoża, 

-  otwieranie / zamykanie zbiornika, 

-  włącznie  / wyłączanie zraszania, 

-  regulacja pochylenia prawej szczotki talerzowej, 

-  uruchamianie wstecznego ruchu przenośnika, 

-  uruchamianie oświetlenia ostrzegawczego i roboczego. 
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3. Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień: 34.92.11.00-0 Zamiatarki drogowe  

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1.  Zamówienie należy zrealizować najpóźniej do 20.12.2019 r. 

2.  Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Białostocka 

28 -  pokrywa Wykonawca. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku nastąpi 

na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 

2) nie podlegają wykluczeniu, tj. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiącego załącznik nr 3 do 

SIWZ 

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

1. Do Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych art. 22 

ust. 1 Pzp, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, na podstawie w art. 24 ust. 1 Pzp, zgodne z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

 

 

W przypadku braku oświadczeń i dokumentów lub w przypadku stwierdzenia błędów w 

złożonych oświadczeniach i dokumentach, możliwe jest ich uzupełnienie po upływie terminu 

składania ofert, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

 



  

5 

  

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp. (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ) 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawca 

przekazują na piśmie lub drogą elektroniczną (adres e-mail: zwkiecwm@ceti.pl). Jeżeli 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania (w sytuacji gdy jedna ze stron na żądanie drugiej nie prześle potwierdzania 

otrzymania informacji, za potwierdzenie przekazania uznaje się dokument potwierdzający 

wysłanie informacji).  

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, jednak nie później 

niż 2 dni przed upływem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania jego źródła, Zamawiający 

prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 

4. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje zebrania z Wykonawcami. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Jeżeli w wyniku 

zmiany treści SIWZ niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

6.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: 

- Krzysztof Mojkowski, tel. 502 646 181. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.  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. 

3.  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na 
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piśmie. 
 
 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej - przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy reprezentacji Wykonawcy. 

4. W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione – należy dołączyć do 

oferty pisemne pełnomocnictwo. 

5.  Wraz z ofertą powinny być złożone: 

- oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt VI SIWZ,  

- szczegółowe parametry oferowanego sprzętu (załącznik nr 6)  

- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez 

Wykonawcę. 

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o 

ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z 

ofertą. 

6.  Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

7. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

prawidłowego przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

8.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej 

cenie oferty. 

10. Każda zapisana strona (kartka) oferty winna być ponumerowana oraz podpisana. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
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„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty.  

14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym 

uczestnikom postępowania.  

Uwaga: Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do 

wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

15. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy zaadresować i opisać według 

przedstawionego wzoru: 

 

 

 

 

 

 

Poza powyższymi oznaczeniami koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby 

możliwe było odesłanie oferty bez otwierania w przypadku jej złożenia po terminie.  

16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany 

(poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA". Koperty 

oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany, a następnie dołączone do oferty. 

17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak 

wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Oświadczenie 

o wycofaniu oferty winno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania 

oświadczenia przez osoby upełnomocnione – należy dołączyć do oświadczenia o 

wycofaniu pisemne pełnomocnictwo. 
 

 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferta winna być przesłana lub złożona w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, 

znajdującym się budynku biurowym przy ul. 1 Maja 6 w Wysokiem Mazowieckiem, nie 

później niż do dnia 30.08.2019 r. godz. 1000. Oferty złożone po terminie zostaną 

zwrócone (za zaliczeniem pocztowym) bez otwierania. 

2. Zamawiający dokona otwarcia ofert dnia 30.08.2019 r. godz. 1015 w siedzibie 

Zamawiającego, sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem zostanie 

podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

„Oferta na dostawę zamiatarki elewatorowej do ciągnika” 

Nie otwierać przed dniem 30.08.2019 r. godz. 1015 
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informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

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

 
 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.  

2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ (w tym koszty transportu 

do siedziby Zamawiającego) oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto oraz brutto, cyfrą i słownie wraz z 

wyodrębnieniem kwoty podatku VAT, zgodnie z formularzem oferty – Załącznik nr 1 

4. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres realizacji zamówienia i nie 

będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem przypadku zmiany przez ustawodawcę 

procentowej stawki podatku VAT. Wówczas kwota brutto wynagrodzenia zostanie 

aneksem do niniejszej umowy odpowiednio zmieniona.  
 

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

1. Podstawowym i jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty jest - c e n a ( 100%). 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według następującego wzoru: 

                                                        P = (Cmin/Cbad) x 100 

gdzie: 

P – ilość punktów przyznanych Wykonawcy, 

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert, 

Cbad – cena oferty badanej. 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów. 
 

 
 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
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siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert. 

2)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

3)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2.  Ponadto Zamawiający ogłosi wynik postępowania zamieszczając informacje, o których 

mowa w pkt 1 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, 

albo 10 dnia – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

4. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z 

postanowieniami SIWZ. Projekt umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 

5. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się 

do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

8.  Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka 

cywilna), Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy – zał. nr 5 do SIWZ. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.  

3. Zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany 

zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy czym zmiany 

postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 

1) terminu realizacji zamówienia, 

2) warunków i terminu płatności, 
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3) zmiany sposobu realizacji zamówienia. 

1.  Zmiany, o których mowa w ust. 2. mogą nastąpić jedynie w 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 

1) w zakresie pkt 1), 2), 3) w przypadku: wystąpienia „siły wyższej”, tj. między innymi 

katastrofy naturalnej, strajku, pożaru, eksplozji, wojny, ataku terrorystycznego; 

2) w zakresie pkt 2) w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w trakcie realizacji umowy, 

3) w zakresie pkt 3) jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości końcowej zamówienia, przy 

czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

oraz pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego                              

a Zamawiający wyrazi na nią zgodę. 

 

4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 

 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, a w szczególności: 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 

której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

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 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. 

4.  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. 

5.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6.  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. 
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7.  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. 

8.  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. 

9.  Na czynności, o których mowa w pkt 8 nn. rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z 

zastrzeżeniem pkt 3 nn. rozdziału. 

10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy 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. 

11. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 

(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy 

Pzp. 

 

XVIII.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie 

ofert częściowych  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 

umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy 

ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem 

jest zwiększenie bieżących dostaw. 

 

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne 

warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

zamawiający dopuszcza ich składanie 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli 

zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

XXIII. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 

zamawiający przewiduje ich zwrot 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXV.  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 
Zamawiający nie przewiduje określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 

  

XXVI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

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

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

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

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

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i 

Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, tel. 086 275 

08 88, e-mail: zwkiec@ceti.pl;  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-4/2019 na 

dostawę zamiatarki elewatorowej do ciągnika  prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

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

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

umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

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

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

_____________________ 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

 

XXVII. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

 

1. Załącznik nr 1   –  Formularz oferty 

2.  Załącznik nr 2   –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

3.  Załącznik nr 3   –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

4.  Załącznik nr 4   –  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

5. Załącznik nr 5   –  Wzór umowy 

6.  Załącznik nr 6   –  Szczegółowe parametry oferowanego sprzętu  
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

………………………………………… 

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Adres Wykonawcy 

………………………………………… 

………………………………………… 

Telefon 

………………………………………… 

Adres mailowy 

………………………………………… 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

ul. 1 Maja 6 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

 

1.  Oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn. Dostawa zamiatarki elewatorowej do 

ciągnika marki ………………………………………………………………… zgodnej z 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentami 

przetargowymi, i na zawartych w nich zasadach, za cenę:  

netto:…………...........….zł słownie:……....………………………………………………zł 

vat:…………..….........….zł słownie:……...………………………………………………zł 

brutto:……….….........….zł słownie:……...………………………………………………zł 

 

2.  Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z umową.    

 

3.  Oświadczam, iż udzielam 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od 

dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia (umowy). 
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4.  Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia na  wykonanie  przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę                

do niej żadnych zastrzeżeń. 

 

5.  Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................., dn. _ _ . _ _ .2019 r.               .................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

ul. 1 Maja 6 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

Oświadczenie wykonawcy  

 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 

zamiatarki elewatorowej do ciągnika, oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

 

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

określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… 

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

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

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

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 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK  

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

ul. 1 Maja 6 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

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 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.                               

Dostawa zamiatarki elewatorowej do ciągnika, oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

13-22 ustawy Pzp. 

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

1 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  pkt 1 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: 

 

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 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 4 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA  

W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp 

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

ul. 1 Maja 6 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 

zamiatarki elewatorowej do ciągnika,  oświadczam, że: 

 

 

• nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  

w niniejszym postępowaniu 

• należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….** 

 

 

 

 

.................................., dn. _ _ . _ _ .2019 r.                         …….................................................. 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

 

*   Niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 6 

………………………………………… 

………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 

zamiatarki elewatorowej do ciągnika,  oświadczam, że: oferowany pojazd odpowiada 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego i posiada następujące parametry techniczne: 

 

 

 

 

 

Lp. Wymagane parametry techniczne 

 

Parametry techniczne 

oferowanego pojazdu 

(wpisać TAK, jeśli pojazd spełnia 

wymagany parametr, a w przypadku, 

gdy w kolumnie „Wymagane 

parametry techniczne” podano max. 

lub min. parametr należy wpisać 

konkretny parametr) 

1. Rok produkcji:   

2. Pojemność własnego zbiornika oleju (min. 180 

dm3) 

 

3. Opróżnianie zbiornika hydrauliczne na prawą 

stronę na wysokości min. 2100 mm 

(umożliwiające wyładunek na przyczepę); 

 

4. Układ jezdny: oś amortyzowana hamowana 

pneumatycznie; 

 

5. Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2 

przewodowa; 

 

6. Hydrauliczny skręt dyszla;  

7. Sposób mocowania do nośnika – dolny zaczep  

8. Szerokość robocza min. (2400) (bez 3 szczotki 

bocznej talerzowej); 

 

9. Zasilanie elektryczne sterowania 12V - z 

akumulatora nośnika plus z gniazda 3-

pinowego dla trzeciej szczotki bocznej 

talerzowej; 

 

10. Zasilanie elektryczne nośnika oświetlenia 12V 

- z gniazda 7-biegunowego;  

 

11. Pojemność zbiornika zanieczyszczeń (min. 3 

m3;) 

 

12. Pojemność zbiornika wody (min. 1100 dm3)  
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(jeden zbiornik);   

13. Jedna szczotka walcowa min. L (długość) 

=1100 mm; 

Dwie szczotki talerzowe min. d (średnica) = fi 

1100 mm;  

Hydrauliczne pochylenie szczotki lewej i 

prawej; 

Dodatkowa trzecia wysuwana szczotka boczna 

talerzowa prawa; 

 

14. 
Wodowskaz; 

 

15. Myjka ciśnieniowa;  

16. Oświetlenie robocze strefy pracy szczotek;    

17. Oświetlenie ostrzegawcze wraz ze znakiem 

nakazu (C9 lub C10) montowane z tyłu; 

 

18. Ładowność (min 3800 kg);  

19. Podajnik zgrzebłowy transportujący śmieci do 

kosza; 

 

20. Zamiatarka wyposażona w układ zraszania z 

pompą i zbiornikiem wody z dyszami 

zraszającymi umieszczonymi przed szczotkami 

talerzowymi, szczotką walcową i nad 

przenośnikiem zapobiegając w ten sposób 

pyleniu; 

 

21. Panel sterowniczy umieszczony w kabinie 

operatora umożliwiający sterowanie funkcjami 

zamiatarki takimi jak: 

- włączanie / wyłączanie zamiatania,  

- zmiana prędkości obrotowej szczotek,  

- ustawienie docisku szczotek talerzowych do 

podłoża, 

- otwieranie / zamykanie zbiornika, włącznie  / 

wyłączanie zraszania, 

- regulacja pochylenia prawej szczotki 

talerzowej, 

- uruchamianie wstecznego ruchu przenośnika, 

- uruchamianie oświetlenia ostrzegawczego i 

roboczego. 

 

 

 

 

..........., dn. _ _ . _ _ .2017 r.                                         ……................................................... 

Podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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             WZÓR UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 

Zawarta w dniu ………….. r. w Wysokiem Mazowieckiem pomiędzy:  

Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem 

Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6,   NIP 722-162-03-31, REGON 200410051, KRS  0000373827, 

reprezentowanym  przez: Andrzeja Michalskiego – Prezesa Zarządu, 

zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”, 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez: 

……………………………………, 

zwanym  dalej  „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy             

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

Przedmiot umowy  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dalej 

zwany również przedmiotem zamówienia), tj. „Dostawę zamiatarki elewatorowej do 

ciągnika” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami 

wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdu wymienionego w ust. 1, który jest 

wolny od wad prawnych, praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie go 

dotyczące i nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 

 

Termin realizacji 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do dnia 20.12.2019 r. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

 

§ 3 
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1. Nie później niż na trzy dni przed terminem odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy.  

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów, 

Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Wysokie Mazowieckie ul. Białostocka 28 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy pod w/w adres na własny koszt i ryzyko,                        

wraz z dokumentami związanymi z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji, książką 

gwarancji. 

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru.  

5. W trakcie odbioru Wykonawca umożliwi Zamawiającemu między innymi kontrolę 

zgodności przedmiotu odbioru z opisem parametrów technicznych oferowanego pojazdu 

zawartym w ofercie Wykonawcy oraz wykonanie próby. 

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia oraz wstrzymać dokonanie 

odbioru do tego czasu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                  

oraz do żądania ponownego podjęcia czynności. 

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru przedmiotu umowy 

podpisany przez przedstawicieli stron umowy.  

9. Do czynności związanych z rozliczeniem dostawy upoważniony jest ze strony 

zamawiającego …………………………………. lub inny upoważniony pracownik. 

 

Gwarancja oraz rękojmia za wady 

§ 4 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (kompletny pojazd) 

na okres 24 miesięcy.  

2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny odpowiadający postanowieniom 

niniejszego paragrafu, który zostanie załączony do protokołu odbioru. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis. Maksymalny czas reakcji serwisu 

wynosi do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faksu lub poczty 

elektronicznej. Czas na usunięcie awarii, w zależności od stopnia skomplikowania 

naprawy, zostanie każdorazowo ustalony z Zamawiającym.  

4. Przeglądy i naprawy urządzenia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego. 

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu w terminie                               

i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne liczony jest od daty odbioru przedmiotu umowy. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po dacie odbioru przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego. 

8. W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części (lub zespołu), Wykonawca                           

ma obowiązek jej wymiany na fabrycznie nową. 
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9. Części uznane za wadliwe na skutek wady materiału, wykonania lub konstrukcji będą 

wymienione na części nowe wraz z ich montażem na koszt Wykonawcy. 

10. Wykonawca gwarantuje okresowe przeglądy konserwacyjne przedmiotu umowy. 

Naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. 

 

Wynagrodzenie 

§ 5 

 

1. Strony ustalają cenę sprzedaży za przedmiot umowy na kwotę brutto (wartość wraz                  

z podatkiem VAT): ………………….  zł (słownie: 

…………………………………………….). 

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę                             

po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługuje prawo do domagania się zapłaty 

odsetek ustawowych od przeterminowanej płatności w wysokości ustawowej. 

 

Kary umowne 

§ 6 

 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: 

1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2                        

w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                           

lub gwarancji w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 5 ust.1 za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w tym w szczególności z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 2                       

w wysokości 10.000 zł. 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar 

określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych, z ceny sprzedaży. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 7 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
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przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy Wykonawca nie wykona 

przedmiotu umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od upływu terminu, o którym 

mowa w § 2 niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                

w terminie 7 kalendarzowych dni od daty wystąpienia przyczyny odstąpienia. 

 

 

Zmiany w umowie 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy czym zmiany postanowień 

umowy dotyczyć mogą w szczególności: 

4) terminu realizacji zamówienia, 

5) warunków i terminu płatności, 

6) zmiany sposobu realizacji zamówienia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2. mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności: 

4) w zakresie pkt 1), 2), 3) w przypadku: wystąpienia „siły wyższej”, tj. między innymi 

katastrofy naturalnej, strajku, pożaru, eksplozji, wojny, ataku terrorystycznego; 

5) w zakresie pkt 2) w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w trakcie realizacji umowy, 

6) w zakresie pkt 3) jeśli rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości końcowej zamówienia, przy 

czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

oraz pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego                              

a Zamawiający wyrazi na nią zgodę. 

4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

 

 

1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy nie może nastąpić                   

bez jego zgody. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo 

Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 
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4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze                                

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) oferta Wykonawcy; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

     Zamawiający         Wykonawca 

 

 

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

 

 


