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Dokumenty przetargowe dotyczące postępowania na: 
 

Dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu komunalnego  do zbierania i 

transportu odpadów komunalnych wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu 

Gospodarczego Zieleni  i Rekreacji w Nowym Targu CPV 34144511-3 – pojazdy do 

zbierania odpadów, 34144510-6 – pojazdy do transportu odpadów 

Rodzaj zamówienia: 

Dostawa 

Lokalizacja: 

Nowy Targ 
 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Nowy Targ 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji 

w Nowym Targu ul. Parkowa 14  

34-400 Nowy Targ 
 

Tryb udzielenia zamówienia: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

Zawartość dokumentacji: 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. Oferta przetargowa. 

3. Formularz oświadczeń. 

4. Wzór umowy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień 2015r. 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
 

Nasz znak ZGZiR.271.1.2015  

Nowy Targ 07.08.2015r. 
 

I. Zamawiający. 

Gmina Miasto Nowy Targ 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w 

Nowym Targu ul. Parkowa 14  

34-400 Nowy Targ 

 

zwany dalej zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na 

dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu komunalnego  do zbierania i 

transportu odpadów komunalnych wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarczego 

Zieleni  i Rekreacji w Nowym Targu. CPV 34144511-3 – pojazdy do zbierania odpadów, 

34144510-6 – pojazdy do transportu odpadów. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego 

samochodu komunalnego  do zbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z 

osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarczego Zieleni  i Rekreacji w Nowym 

Targu. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1/ Wymagania ogólne:  

a) samochód fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu 2015. 

b) Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego w terminie 60 dni od daty 

podpisania umowy   – w cenie oferty, 

c) dostarczany przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z normami i 

przepisami umożliwiającymi rejestrację samochodu ciężarowego typu śmieciarka. 

Niezbędna dokumentacja potrzebna do rejestracji samochodu wraz z osprzętem  

zostanie dostarczona w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. 

d) Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

- pełną instrukcję techniczno- eksploatacyjną samochodu oraz osprzętu (schematy 

elektryczne i hydrauliczne oraz katalog części zamiennych w języku polskim); 

-  zestaw kluczy i narzędzi (skrzynka  narzędziowa),  

- trójkąt ostrzegawczy,  

- gaśnica,  

- apteczka,  

- komplet kluczyków,  

- książkę gwarancyjną. 

- książka pojazdu, 

- koło zapasowe, 

http://art.11/
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2/ Opis podwozia;  

a) podwozie fabrycznie nowe rok produkcji 2015, 

b) kolor kabiny RAL 2011 fabryczny, 

c) rozstaw osi 4300-4400 mm, 

d) silnik o mocy min 150 KM, 

e) norma emisji spalin min Euro 5+, 

f) pojemność silnika min 2900 cm3, 

g) dopuszczalna masa całkowita podwozia od 7000 – 7400 kg, 

h) klimatyzacja automatyczna – climatronic, 

i) tempomat, 

j) centralny zamek z alarmem ze zdalnym sterowaniem, 

k) radio CD MP3, 

l) ilość miejsc w kabinie 3, 

m) osłona miski olejowej, 

n) okna w tylnej ścianie, 

o) sygnał biegu wstecznego, 

p) fabryczna przystawka odbioru mocy, 

q) blokada tylnego mostu, 

r) oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz światła ostrzegawcze tzw. 

„kogut” z tyłu pojazdu, 

 

 

3/ Opis osprzętu: 

 

1) Urządzenie hakowe: 

a) nominalna moc załadunkowa min 4 tony, 

b) maksymalna techniczna moc załadunkowa min 5 ton, 

c) maksymalna długość przewożonych kontenerów do 3600mm,  

d) wysokość haka H= 1200mm,  

e) masa własna urządzenia od 550 do 600 kg,  

f) środek rolki- koniec haka K=70mm,  

g) ciśnienie robocze 15Mpa,  

h) zbiornik oleju, 

i) blokada hydrauliczna kontenerów,  

j) sterowanie z wnętrza kabiny, 

k) awaryjne sterowanie urządzeniem hakowym z zewnątrz, 

l) konstrukcja stalowa piaskowana oraz malowana, 

m) urządzenie przystosowane do współpracy z nadwoziem kontenerowym do zbiórki 

odpadów, 

n) dokumentacja do UDT. 

 

2) Nadwozie kontenerowe: 

a) urządzenie fabrycznie nowe, wykonane na bazie kontenera KP-7, z bocznym 

ramieniem załadowczym,  

b) nadwozie przystosowane do wciągania na samochód hakowy do przewozu 

kontenerów z hakiem o wysokości 1200 mm,  

c) boczne ramię załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 110 do 240 

litrów,  
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d) czas cyklu załadowczego nie dłuższy niż 10 sekund,  

e) udźwig urządzenia załadowczego nie mniejszy niż 100 kg, 

f) pojemność skrzyni załadowczej nie mniejsza niż 6,0 m3, 

g) długość całego urządzenia około 3 600 mm,  

h) napęd urządzeń nadwozia kontenerowego – hydrauliczny,  

i) urządzenie wyposażone w instalację hydrauliczną umożliwiające szybkie 

podłączenie do układu hydraulicznego urządzenia hakowego poprzez 

„szybkozłącza”,  

j) urządzenie wyposażone w płytę zagniatającą, umieszczoną wewnątrz skrzyni 

ładunkowej, poruszającą się, co najmniej w 1/3 długości skrzyni.  

 

3) kontener osiatkowany na odpady segregowane i na odpady zielone: 

 

a) kontener fabrycznie nowy wykonany według standardu KP, obsługiwany przez 

urządzenie hakowe o wysokości haka 1200 mm, 

b) pojemność od 6 do 7 m3, 

c) podłoga kontenera wykonana z blachy o grubości minimum 2 mm, ściany i dach 

kontenera wykonane z siatki stalowej o prostokątnych oczkach o wymiarach około 

100x50 mm, 

d) górna pokrywa siatkowa w kształcie dwuspadowego daszku, w którym znajduje się  

osiem otworów wrzutowych o średnicy około 200 mm (po cztery z każdej strony), 

e) z tyłu kontenera otwierane wrota siatkowe, zabezpieczone przed samoczynnym 

otwarciem, 

f) kontener malowany, kolor zielony, 

 

 

 

4) Urządzenie HDS  

a) urządzenie zamontowane między kabiną a urządzeniem hakowym,  

b) dźwig wyposażony w systemy zabezpieczające zgodne z obowiązującymi 

przepisami,  

c) zasilanie dźwigu z pompy hydraulicznej napędzanej od przystawki odbioru mocy,  

d) cylindry hydrauliczne podwójnego działania, 

e) masa żurawia nie większa niż 530 kg 

f) kąt obrotu żurawia min 400°  

g) zasięg hydrauliczny min 5,7 m  

h) udźwig na maksymalnym zasięgu hydraulicznym min 450 kg,  

i) udźwig maksymalny minimum 995 kg,  

j) urządzenie przystosowana do obsługi pojemników typu „DZWON”, 

k) niezbędna dokumentacja do UDT. 

 

 

4/ Wymagania dodatkowe: 

a) Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 

zamawiającego wraz z zamawianym osprzętem,  wszystkie  instrukcję obsługi winny 

być sporządzone w języku  polskim, wykonawca zobowiązuje się przeszkolić  

pracowników zamawiającego na warunkach określonych umową.  

b) Wykonawca musi posiadać własny, funkcjonujący serwis, który w okresie 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwisować będzie zamawiany samochód wraz z 

osprzętem przy jednoczesnym dysponowaniu   oryginalnymi   częściami 

zamiennymi. Wskazać adres, telefon i fax placówki serwisowej. 
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c) Wykonawca  zobowiązany jest do  niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek 

powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

- czas przybycia serwisu od momentu zgłoszenia awarii: do 3 godzin.  

d) pisemną  gwarancję na dostarczony samochód wraz z osprzętem, która  musi być nie 

krótsza niż 24 miesiące, 
e) W okresie gwarancji koszt dojazdu i czynności serwisowych po stronie 

Zamawiającego. 

f) Oferent składający ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia musi przedstawić oraz 

potwierdzić warunki Zamawiającego tj.: 

- harmonogram przeglądów do 1000 Rbh 

- koszty poszczególnych przeglądów wg harmonogramu przeglądu. 

3. Lokalizacja i rodzaj dostawy: 

 
Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ. 
 
4. Warunki finansowania: termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni od daty otrzymania 

faktury wystawionej na Zamawiającego oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia 

potwierdzone protokołem odbioru. W przypadku gdy w/w termin przypada na dzień wolny od 

pracy, termin wpłaty należności zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy następujący po 

dniu wolnym od pracy. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy od Zamawiającego. 

 

III. Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

VI. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Do 60 dni od daty zawarcia umowy. 
 
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

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

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące.: 

 

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów w tym zakresie. 



ZGZiR.271.1.2015 

 

6 

 

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

a) Wykonawca, który w okresie ostatnich 24 miesięcy liczonych od daty wszczęcia 

niniejszego postępowania wykonał minimum dwie dostawy samochodu typu śmieciarka 

będącego przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.  

potwierdzone przynajmniej jednym listem referencyjnym. 

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Posiadają przeszkolony personel w zakresie wykonywania serwisów gwarancyjnych całego 

przedmiotu zamówienia. 

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) wraz z dowodem jej opłacenia. 

 

2. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 

ust 1 wykonawca składa oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 2 do specyfikacji/,  

3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając stosowne dokumenty 

potwierdzające wykonania tego zapisu. 

4. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie 

w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz 

oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust.1. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca 

spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym 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. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według 

formuły „spełnia – nie spełnia”. 

6. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania /odrzuceniem jego oferty/. 
 
 
VIII. Warunki dotyczące nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz 

oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia nie 

podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy. 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 

następujące oświadczenia i dokumenty: 
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1/ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. /załącznik nr 3 do siwz/,  

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), 

każdy ze wspólników musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 

2/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w 

przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.   

3/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu  składania ofert. 

4/ Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł. 

(słownie: trzysta tysięcy złotych). 

5/ formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1 do SIWZ), 

6/ harmonogram przeglądu urządzeń do 1000 Rbh wraz z kosztami poszczególnych 

przeglądów. 

7/ pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania 

Wykonawca nie wyraził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie. 

8/ list referencyjny świadczący, że w okresie ostatnich 24 miesięcy liczonych od daty 

wszczęcia niniejszego postępowania wykonawca wykonał minimum dwie dostawy 

samochodu typu śmieciarka będącego przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

300 000,00 zł.   

9/ pisemne oświadczenie że czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego od momentu 

zgłoszenia awarii będzie nie dłuższy niż 3 godziny. 

 

2. Wykonawcy którzy nie udowodnią nie podlegania wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych będą 

wykluczeni z udziału w postępowaniu. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się 

również wykonawców którzy podlegają również wykluczeniu na postawie art. 24 ust 2 Prawo 

zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 

dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu 

dokumenty oraz oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust.1.  

4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 zostanie 

dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. 

 

 

IX. Warunek dotyczący nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

 

1. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

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

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej /załącznik nr 4/. 
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2. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między 

przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 

 

3. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących 

między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady 

uczciwej konkurencji. 

 

4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy 

należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne 

oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania 

nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie 

złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d 

ustawy. 

 

X. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w: 

1/ Rozdziale VIII ust 1 pkt 2, i 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert. 

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust 1 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż w terminach 

określonych w Rozdziale X ust 1 pkt 1. 

3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne). 

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich 

oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1/ w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców 

ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z 

Rozdziałem VIII oraz wspólnie udokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

wymienionych w Rozdziale VII, 
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2/ wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 

postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

3/ wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 

4/ wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający 

i wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

3. Korespondencję w formie faksu należy kierować na numer 18 26-408-14. 

4. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres zgzir@nowytarg.pl  
 
 

XIII. Materiały przetargowe. 
 

Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 3 dni specyfikację istotnych 

warunków zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł gotówką w kasie Zakładu 

Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu pok. nr 101 lub za zaliczeniem 

pocztowym. Kasa jest czynna: poniedziałek-piątek w godz. od 745-1400 

 

 

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami/udzielenia wyjaśnień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia / w zakresie dotyczącym przedmiotu 

zamówienia oraz zagadnień formalno-prawnych jest Pan mgr Michał Rubiś tel. 18 264 08 11. 

 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie 

jednak nie później niż na dwa 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa wyżej lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na 

stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
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wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia jeżeli 

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

XV. Wymagania dotyczące wadium. 

Nie dotyczy 

XVI. Zwrot i utrata wadium. 

Nie dotyczy 

 

 

XVII. Termin związania ofertą. 
 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i upływa w dniu 19 września 2015r. 
 
 

XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 

1. Oferta musi zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1 do siwz), 

2) dokumenty  i  oświadczenia potwierdzające  spełnianie  przez  wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu (wymienione w rozdziale VIII SIWZ), 

3) wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom 

(na formularzu ofertowym), 

4) w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o 

którym mowa w ust. 6 pkt 3, 
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument 

stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego; 

6) w przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej - 

umowę spółki cywilnej. 

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. 

Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod 

warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez 

zamawiającego. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez wykonawców wraz z 

ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 

upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy: 

1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby 

wymienione w pkt 3, 
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2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 

kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), 

3) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, lub osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem 

reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

 

7. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII ust. 1, 

8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) 

była ponumerowana kolejnymi numerami. 

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę 

wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą 

być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. 

Parafa (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. 

wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę). 

11. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 

udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
 

 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z 

zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 
 
 

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Miejsce składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym 

Targu ul. Parkowa 14 pokój nr 101 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:  

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji  

w Nowym Targ ul. Parkowa 14 pok nr 101 

34-400 Nowy Targ 

2. Termin składania ofert. 

21 sierpień 2015r. 

do godz. 10.00 

wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone bez otwierania. 

3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem „Oferta 

w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego wielofunkcyjnego 

samochodu komunalnego  do zbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z osprzętem 

na potrzeby Zakładu Gospodarczego Zieleni  i Rekreacji w Nowym Targu - nie otwierać 
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przed 21 sierpień 2015r.”, wewnętrzna koperta z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz 

nadrukiem jak wyżej. 
 

4. Otwarcie ofert. 

1) zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 21 sierpnia 2015 r. o godz. 

10.30 w pokoju 105 w siedzibie zamawiającego, 

2) otwarcie ofert jest jawne, 

3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 

4) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny 

oferty, 

5) wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek, 

prześle informacje o których mowa w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 3 i 4. 
 

XX. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całego 

przedmiotu zamówienia, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług, oraz wszystkie dostawy nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, 

a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały 

okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany 

stawki podatku od towarów i usług. 

3.Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), 

a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich. 

4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności przyjmuję się 

kwotę podaną słownie. 
 

XXI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących zasad: 

 

1. Cena       - 90 % 

2.Okres  gwarancji- 10 % 

 

Kryteria wyboru oferenta oceniane będą według następujących zasad: 

  

1/Kryterium cena. 

  

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak 

najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

Liczba    Cn 

zdobytych (C) = ----------- x 100 pkt x waga kryterium 90% 

punktów   Cb 

 

Gdzie: 

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych 
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Cb – cena oferty badanej 

90 % – procentowe znaczenie kryterium ceny 

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 

podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej 

liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 90%. 

 

2/ Kryterium okres  gwarancji. 

 

W kryterium okres gwarancji (G), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca 

przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (okres), zostanie zastosowany następujący wzór: 

 

Liczba    Gb 

zdobytych (G) = ----------- x 100 pkt x waga kryterium 10% 

punktów   Gmax 

 

Gdzie: 

Gb – okres gwarancji oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych 

Gmax – najdłuższy okres  gwarancji wskazany przez wykonawcę w latach   

10 % – procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji 

 

Uwaga: 

Minimalny okres gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 24 lat. 

Maksymalny okres gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 5 lat. Jeżeli 

wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, zamawiający przyjmie do wyliczeń 

okres gwarancji 5 lat. 

W ofercie okres  gwarancji należy podać w latach. 

 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 

podzielenie długości okresu gwarancji oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych przez 

najdłuższy okres gwarancji wskazany przez wykonawcę i pomnożenie tak otrzymanej liczby 

przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 10%. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną 

według wzoru: 

 

Liczba  zdobytych punktów = C + G 

 

Gdzie: 

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 

G - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji 

 

XXII. Wyjaśnienie badanych ofert, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich 

i rachunkowych. 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert; wszelkie żądane wyjaśnienia będą skierowane 

do wykonawcy na piśmie. 

2. Od wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień; 

wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia muszą być również udzielone na piśmie. 
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3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, 

dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1/ oczywiste omyłki pisarskie, 

2/omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty -niezwłocznie zawiadamiając o 

tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

XXIII. Wykluczenie Wykonawcy. 
 

1. Zamawiający wyklucza wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XXIV. Odrzucenie ofert. 
 

Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 89 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 

XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do: 

1/ złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców, /jeżeli oferta wspólna złożona 

została przez dwóch lub więcej wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy 

czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Nie dotyczy 

XXVII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 

1.Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

zamawiającego oraz na stronie internetowej; niezależnie od ogłoszenia wyników na tablicy 

oraz stronie internetowej o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy 

wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

XXVIII. Zmiany postanowień umowy. 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 
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możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminu wykonania umowy 

o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, 

którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

 

XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

1. 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, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zmówienia 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 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu 

5. 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. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zmówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy 

działu VI ustawy. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 



ZGZiR.271.1.2015 

 

16 

 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

 

 

XXX. Unieważnienie przetargu. 
 

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, gdy wystąpi jedna z przesłanek o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XXXI. Udzielenie zamówienia. 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji, 

2. Została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem 

akceptującym o decyzji zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie 

po zatwierdzeniu wyników przetargu i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie 

umowy. 
 

XXXII. Postanowienia dotyczące podwykonawców  na dostawy. 
 
 

1. Wykonawca w przypadku przewidywania zatrudnienia podwykonawców musi wskazać 

w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom lub 

podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na dostawy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy: 

1/ niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2/ gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na dostawy i usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 9, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

11. Konieczność zatrudnienia podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zadania wymaga 

uzyskania zgody zamawiającego. 

12. Wykonawca ma prawo podzlecić część robót podwykonawcom na następujących 

warunkach: 

1/ w umowie o dostawy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, strony ustalą zakres 

robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców, 

2/ umowy, o których mowa wyżej powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

3/ zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za dostawy wykonane przez podwykonawcę, 

13. Po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy zamawiający ma prawo umowę 

z podwykonawcą traktować jako umowę wspólną według zasad określonych w art. 23 i art. 

141 ustawy, a przez to jest m. in. upoważniony do bezpośredniej płatności za roboty 

faktycznemu ich realizatorowi. 
 

XXXIII. Postanowienia końcowe. 
 

Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 907 z póź.zm.), oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 

przepisy ustawy - Kodeks cywilny. 
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załącznik nr 1 do SIWZ 
 
Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa........................................................................................................................................... 

Siedziba......................................................................................................................................... 

Nr telefonu/faks............................................................................................................................ 

nr NIP............................................................................................................................................ 

nr REGON.................................................................................................................................... 

 

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

/miejscowość i data/ 
 

O F E R T A 
 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 

fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu komunalnego  do zbierania i 

transportu odpadów komunalnych wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu 

Gospodarczego Zieleni  i Rekreacji w Nowym Targu podejmuję się wykonania 

zamówienia w pełnym zakresie. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:  

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem ogółem za cenę:  
 

wartość netto: .................. zł, VAT .......................... cena brutto (z VAT) ....................... zł 

słownie złotych (brutto): 

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

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w okresie do dnia …………………………….  

3. Termin płatności faktury do ……. dni od daty ich otrzymania. 

4. Osoby uprawnione do podpisania umowy – stanowisko 

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

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

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

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

5.  Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji stanowią następujące elementy oferty: .......................................................... 



ZGZiR.271.1.2015 

 

19 

 

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

6. Termin wykonywania zamówienia: zgodnie z zapisami SIWZ. Zakres prac 

przewidzianych do wykonania jest zgodny  z zakresem prac objętym  SIWZ.  

7. Oświadczamy, że:  

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia znak 

ZGZiR.271.1.2015 i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń  i przyjmujemy warunki  w 

niej zawarte, 

- zobowiązujemy się realizować przedmiot przetargu zgodnie ze Specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, 

8. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz że 

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie  tych warunków. 

 

9. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez zamawiającego. 

10. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania faksem, wszelkich oświadczeń, 

zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli zamawiający zażąda w 

przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia. 

 

11. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 i nie podlegamy  

wykluczeniu  na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.: Prawo 

zamówień  publicznych  (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z póź.zm.)  

 

12. Oświadczamy, że uważamy  się za związanych  niniejszą ofertą na czas określony w  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 13. Podwykonawcom  zamierzamy powierzyć wykonanie następujących  części zamówienia: 

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

 

14. Oferta  jest zszyta, została  złożona na .........stronach   kolejno ponumerowanych.  

 

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

 1) .......................................................... 

 2) .......................................................... 

 3) .......................................................... 

     4)  ......................................................... 

     5) .......................................................... 

 

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

                                                                               upełnomocnieni przedstawiciele  oferenta  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

 

 

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy 

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

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

 

Adres Wykonawcy 

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

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

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z póź.zm.) oświadczam, iż Wykonawca 

którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 

1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2/ posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejscowość..............................., Data............................ 

 

 

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

Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

 

 

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy 

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

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

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

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

 

 

Adres Wykonawcy 

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

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

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

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

 

 

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 907 z póź.zm.) oświadczam, iż nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 w/w 

ustawy. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejscowość..............................., Data............................ 

 

 

 

 

 

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

Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja 

o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
 

Imię/ Nazwisko/ Nazwa wykonawcy  .......................................................................................... 

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

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

Adres wykonawcy ....................................................................................................................... 

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

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

 

1*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) przedkładam listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) lecz 

pomimo naszej przynależności do niżej wymienionej grupy, oraz złożenia przez nas odrębnej 

oferty w niniejszym postępowaniu, istniejące między nami powiązania nie prowadzą do 

naruszenia uczciwej konkurencji pośród Wykonawców biorących udział w niniejszym 

postępowaniu.  

 

a)……………………………………………………………………………………………….. 

b)………………………………………………………………………………………………. 

c)………………………………………………………………………………………………. 

d)………………………………………………………………………………………………. 

e)………………………………………………………………………………………………. 

 

2*. Stosownie do treści art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.zm.) informuję, iż nie należę do 

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

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.)  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom - świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 297 

Kodeksu Karnego. 

 

Miejscowość..............................., Data............................  

 

.............................................................. 
Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

                       do reprezentowania wykonawcy 
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*niepotrzebne skreślić 
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

Wzór UMOWY nr ZGZiR…………./2015 

 

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w Nowym Targu 

dnia......................... pomiędzy: 

 

 

Gminą Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1,34-400 Nowy Targ, NIP : 735-001-40-12, 

REGON : 000 5239 56 z siedzibą w Nowym Targu ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez 

Burmistrza Miasta Nowego Targu mgr inż. Marka Fryźlewicza w imieniu, którego umowę 

zawiera: 

 

mgr Michał Rubiś    - Pełnomocnik Burmistrza Miasta  

Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni  i Rekreacji,  

 

zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony,  

 

oraz 

 

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

(Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer 

NIP:................................................................................................... 

Numer REGON: 

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

Numer rachunku bankowego: . 

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

reprezentowanym przez : 

1...................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą” następującej treści: 

 

 

Niniejsza umowa zawarta jest po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę fabrycznie nowego 

wielofunkcyjnego samochodu komunalnego do zbierania i transportu odpadów 

komunalnych wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarczego Zieleni  i 

Rekreacji w Nowym Targu” na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.zm.) 

§ 1 

 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego 

samochodu komunalnego  do zbierania i transportu odpadów komunalnych wraz z 
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osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarczego Zieleni  i Rekreacji w Nowym Targu 

marki.......................................................................................................... 

(model, wersja) –  zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Warunki techniczne urządzeń określone są w Szczegółowej specyfikacji oferowanych 

urządzeń, stanowiącej załącznik oferty. 

3.Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w § l przedmiotu umowy, 

który jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest ten przedmiot umowy, a także nie jest on przedmiotem 

zabezpieczenia, zastawu. 

4. Ponadto wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pełni 

sprawny, gotowy do pracy i odpowiada standardom jakościowym i technicznym, 

wynikających z funkcji i przeznaczenia urządzeń zgodnych ze SIWZ. 
 

§2 

Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w całości przedmiotu umowy i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 

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

2. W miejscu dostawy nastąpi odbiór przedmiotu umowy, polegający na sprawdzeniu 

ilościowym elementów dostawy, stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych                            

i poprawności działania na podstawie protokołu odbioru  
3. Datę podpisania przez strony umowy Protokołu przekazania-odbioru bez zastrzeżeń 

traktuje się jako datę wykonania całości przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca przekaże w terminie Zamawiającemu przedmiot umowy. 

2. Ustala się, że Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego na 3 dni przed datą 

przekazania przedmiotu umowy o godzinie dostawy do siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy na swój koszt 

i własnym transportem, w opakowaniu zapewniającym zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

w czasie transportu. 

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

umowy będzie Protokół przekazania – odbioru (zał. Nr 1 do umowy ) podpisany przez obie 

strony umowy. 

5. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie po uprzednim sprawdzeniu zgodności 

przekazanego przedmiotu umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą 

Wykonawcy.  

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający odmówi odbioru, sporządzając 

protokół przekazania – odbioru zawierający przyczyny odmowy odbioru wyznaczając nowy 

termin odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad i niezgodności. Procedura czynności 

odbioru zostanie powtórzona. 

7. Odbioru ze strony Zamawiającego dokonywać będą upoważnieni przedstawiciele. 
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§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, strony ustalają wynagrodzenie zgodne z przyjętą 

ofertą w następującej wysokości: 

cena brutto: ................................ zł. 

(słownie:.........................................................................................................)  

Cena netto ...........................zł 

Podatek VAT ......... % .......................zł. 

 

 

§ 5 

Warunki płatności i rozliczenia 

 

1. Strony umowy ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy należne wynagrodzenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po realizacji zamówienia. Faktura powinna być wystawiona na Zamawiającego 

tj. Gmina Miasto Nowy Targ Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji ul. Parkowa 14, 

34-400 Nowy Targ NIP:735-001-40-12 

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół przekazania - odbioru, 

o którym mowa w powyższych paragrafach. 

3. Płatnikiem wynagrodzenia o którym mowa w ust 1 niniejszej umowy będzie Zakład 

Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu jednostka budżetowa Gminy Miasta Nowy 

Targ. 

4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek wskazany 

w fakturze VAT w terminie 21 dni od doręczenia jej Zamawiającemu tj. do siedziby Zakładu 

Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ. 

5. Faktura nie zostanie zapłacona w przypadku braku protokołu przekazania - odbioru, 

o którym mowa w powyższym paragrafie. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany 

dotychczasowej stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, w formie aneksu. 

 

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem umowy 

 

Nadzór na wykonaniem umowy sprawować będą:  

1. ………………………………….- Zamawiający 

2. …………………………………- Wykonawca 

 

§7 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 
2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawca w wysokości 10 %. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za 

wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych. 

4. Ustalenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie wyłącza uprawnienia zamawiającego 

do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość w/w kar na zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne przysługują za sam fakt opóźnienia w wydaniu niezależnie od poniesionej 

szkody. 

6. Zamawiający potrąci kary umowne naliczone zgodnie z niniejszą umową z płatności na 

rzecz wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca w przypadku przewidywania zatrudnienia podwykonawców musi wskazać 

w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom lub 

podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na dostawy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy: 

1/ niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2/ gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
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7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na dostawy i usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy i usługi, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 9, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

11. Konieczność zatrudnienia podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zadania wymaga 

uzyskania zgody zamawiającego. 

12. Wykonawca ma prawo podzlecić część robót podwykonawcom na następujących 

warunkach: 

1/ w umowie o dostawy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, strony ustalą zakres 

robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców, 

2/ umowy, o których mowa wyżej powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

3/ zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający i wykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za dostawy wykonane przez podwykonawcę, 

13. Po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy zamawiający ma prawo umowę 

z podwykonawcą traktować jako umowę wspólną według zasad określonych w art. 23 i art. 

141 ustawy, a przez to jest m. in. upoważniony do bezpośredniej płatności za roboty 

faktycznemu ich realizatorowi. 

 

 

 

§9 

                                                           Warunki gwarancji  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji,                   

z naprawą na miejscu u Zamawiającego. 

2. Wymagany czas reakcji serwisu wykonawcy tzn. przyjazd do siedziby zamawiającego 

i określenie przyczyny uszkodzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej wynosi do 3 godz. 

od telefonicznego zgłoszenia zamawiającego i dodatkowo wysłanego za pomocą faksu lub-

email.  

3. W razie braku reakcji ze strony serwisu (brak przyjazdu do siedziby Zamawiającego we 

wskazanym okresie czasu) spowoduje że Zamawiający dokona naprawy zastępczej na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty wskazanej na fakturze 

kwoty tytułem wykonania zastępczego. 

4. W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 2 dni, gwarancja ulega 

przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji. 

5. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 wykonawca zobowiązuje się 

do wymiany naprawianego elementu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 
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6. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z dojazdem do zamawiającego, czy też 

z przesłaniem sprzętu z Zakładu do zamawiającego ponosi wykonawca. 

7. Każdy fakt naprawy Wykonawca odnotuje w doręczonej przez siebie karcie gwarancyjnej. 

8. Wykonawca na koszt własny dostarczy do siedziby zamawiającego przedmiot zamówienia 

we wskazane przez zamawiającego miejsce, 

9. W przypadku przekroczenia określonego terminu usunięcia awarii będą naliczane kary 

umowne w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień opóźnienia. 

11. Gwarancja, o której mowa w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie elementy  przedmiotu 

umowy. 

12. Ujawnione wady i uszkodzenia należy zgłosić:…………………………………………… 

 

§10 

Szkolenia 

1.W związku z dostarczonym sprzętem wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 

szkolenia dla pracowników zamawiającego. 

2. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego minimum jedno szkolenie w 

terminie uzgodnionym z wykonawcą. Minimalny czas szkolenia wynosi 6 godzin. 

Wykonawca po zakończonym szkoleniu wyda certyfikat  ukończenia szkolenia. 

3. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia (dojazd i inne) do siedziby 

zamawiającego ponosi wykonawca.  

 

 §11 

                                                        Odstąpienie od umowy 

 

1.Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie  miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku zamawiający zapłaci 

wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia. 

2/ zostanie ogłoszona upadłość wykonawcy, 

3/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez wykonawcę przedmiotu umowy, 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

5.W przypadku odstąpienia od umowy zamawiający zachowuje prawo do kar umownych. 

 

§12 

Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych 

zmian w treści oferty wykonawcy. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminu wykonania umowy 

o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 

towarów i usług pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, 

którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

 

 



ZGZiR.271.1.2015 

 

29 

 

 

 

§13  

Postanowienia końcowe 

 

1.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 

właściwy dla zamawiającego.  

2.Przelew wierzytelności wynikających z Umowy może nastąpić tylko za zgodą 

Zamawiającego. 

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

4.Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

wykonawcy i dwa dla zamawiającego. 
5. Umowa obowiązuje wraz z wymienionymi załącznikami: 

nr 1 oferta, 

nr 2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.  

 

 

 

                  Zamawiający:                  Wykonawca:  
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Zał. nr 1do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – ODBIORU 

 

 

Na podstawie §5 ust. 2 Umowy Nr .............................niniejszym Wykonawca przekazuje a 

Zamawiający odbiera / nie odbiera /* przedmiot zamówienia – wielofunkcyjny samochód 

wraz z osprzętem: 

 

model .............................................................................................................., 

marka ............................................................................................................. , 

numer silnika .................................................................................................., 

numer seryjny ...................................................................................., 

przebieg – stan licznika .................................................................................. . 

urządzenia dodatkowe: 

model .............................................................................................................., 

 

numer seryjny ...................................................................................., 

 

 

 

Zamawiający potwierdza pełną zgodność przedmiotu umowy z przyjętą ofertą i nie wnosi 

uwag / wnosi uwagi jak niżej /* 

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

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

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

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

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

.....................................................wyznaczając ponowny termin odbioru na dzień .................... 

 

 

 

Wraz z przekazanym samochodem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: 

1) ...................................................................................................... 

2) ...................................................................................................... 

3) ...................................................................................................... 
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4) ...................................................................................................... 

5) ...................................................................................................... 

Protokół sporządzono w dwóch egz. po jednym dla każdej ze stron w dniu ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 


