Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
tel/fax : 56 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia:
Zakup nowej lub używanej przegubowej ładowarki z kabiną o następujących parametrach:
– masa całkowita ( własna) nie przekraczająca 3,8 tony
– udźwig 1,5 tony
– silnik 4 cylindrowy, diesel o mocy od 40 do 60 KW, chłodzony cieczą
– wysokość przeładunku minimum 2,8 m
– hydrostatyczna
– przystosowana do poruszania się po drogach publicznych
– rok produkcji 2008 lub młodsza
– osprzęt: widły, łyżka 1,8 m max 2 m szerokości, frezownica do pni, zamiatarka
Ładowarka musi być kompletna, sprawna technicznie oraz gotowa do podjęcia natychmiastowej
pracy.
Ładowarka winna być wolna od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób
trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
Wspólny Słownik Zamówień : 34142200-6 ładowarki przegubowe
Szczegółowe warunki zakupu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w
siedzibie zamawiającego w dziale organizacyjnym oraz na stronie internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby
zamawiającego w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają warunki dotyczące :
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1
należy wraz z ofertą złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do
SIWZ
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona zgodnie z formułą
„spełnia/nie spełnia”na dzień upływu terminu do składania ofert.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że warunki wykonawca spełnia.

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SIWZ
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt b , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów 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 – wystawionych nie wcześniej niż w terminach
określonych powyżej.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ
Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy ( zgodnie z art. 141 ustawy Pzp );
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , zostanie wybrana ,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert:
– cena 70%
– rok produkcji 10%
– dodatkowa gwarancja wykonawcy ( po okresie rękojmi )
20%
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 do dnia 04-11-2013 r. do godz. 10 .
Koperta winna być oznaczona „Dostawa ładowarki” Nie otwierać do dnia 04-11-2013 r. do godz. 10.15
Otwarcie ofert nastąpi 04-11-2013 r. o godz. 10.15
Termin związania ofertą – 30 dni.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik dz. transportu p. Marzena Rachubińska
tel. 56 684-15-17
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem

D.L
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mgr Barbara Stosio

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na zakup używanej przegubowej ładowarki z kabiną
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom.
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
tel/fax : 56 684-15-17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia:
Zakup nowej lub używanej przegubowej ładowarki z kabiną o następujących parametrach:
– masa całkowita ( własna) nie przekraczająca 3,8 tony
– udźwig 1,5 tony
– silnik 4 cylindrowy, diesel o mocy od 40 do 60 KW, chłodzony cieczą
– wysokość przeładunku minimum 2,8 m
– hydrostatyczna
– przystosowana do poruszania się po drogach publicznych
– rok produkcji 2008 lub młodsza
– osprzęt: widły, łyżka 1,8 m max 2 m szerokości, frezownica do pni, zamiatarka
Ładowarka musi być kompletna, sprawna technicznie oraz gotowa do podjęcia natychmiastowej
pracy.
Ładowarka winna być wolna od wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób
trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
Wspólny Słownik Zamówień : 34142200-6 ładowarki przegubowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed wyborem oferty, do sprawdzenia stanu technicznego
pojazdu oraz kontroli sprawności urządzeń w nim zamontowanych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru, które z wymienionych elementów osprzętu zakupi.
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby
zamawiającego w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci , którzy spełniają warunki dotyczące :
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1
należy wraz z ofertą złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do
SIWZ

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona zgodnie z formułą

„spełnia/nie spełnia”na dzień upływu terminu do składania ofert. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że warunki wykonawca spełnia.

3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SIWZ
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 ppkt b , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów 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 – wystawionych nie wcześniej niż w terminach
określonych powyżej.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ
Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy ( zgodnie z art. 141 ustawy Pzp );
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , zostanie wybrana ,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami:
- wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia . Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust.1a i 1b ustawy Pzp.
- pytania należy kierować pisemnie, dopuszcza się przesłanie pytań faksem lub drogą elektroniczną , pod
warunkiem potwierdzenia ich pismem wysłanym na adres zamawiającego.
Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
Fax : 056 684 15 17
e-mail: zaklad@poczta.onet.pl
- zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści wyjaśnienie na
stronie internetowej.
- nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.

- osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest kierownik dz. transportu
p.Marzena Rachubińska tel 56 684-15-17 , e-mail: marzena.rachubińska@gmail.com
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania ofert:
Przygotowanie oferty:
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. W przypadku
podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa,
3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione,
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
5. Oferta powinna zawierać :
a) formularz oferty- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
b) formularz cenowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
c) oświadczenie, że oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy –
załącznik nr 3
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SIWZ
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
f) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ
g) co najmniej cztery zdjęcia oferowanego sprzętu ( tabliczka znamionowa, licznik motogodzin,
wyposażenie, stan zewnętrzny)
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 do dnia 04-11-2013 r. do godz. 10 .
Koperta winna być oznaczona „Dostawa ładowarki” Nie otwierać do dnia 04-11-2013 r. do godz. 10.15
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a
w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską- jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 04-11-2013 r. o godz. 10.15
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a) Ceną oferty jest wartość brutto wykonania zamówienia, podana zgodnie z wymaganiami zawartymi w
formularzu cenowym
b) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, łącznie z kosztami dostawy do zamawiającego.
Kryteria oceny ofert:
– cena 70%
– rok produkcji 10%
– dodatkowa gwarancja wykonawcy( po okresie rękojmi) 20%
Punktacja: poszczególne elementy oceniane będą w skali stupunktowej
- maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący cenę najniższą
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:
cena najniższa podzielona przez cenę oferty x 100 pkt
- punktacja za rok produkcji :
rocznik 2012 i późniejszy – 100 pkt, rocznik 2011 – 80 pkt, rocznik 2010- 60 pkt, rocznik 2009 – 40 pkt,
rocznik 2008 – 20 pkt
- maksymalną ilość punktów za dodatkową gwarancję lub gwarancję na nowy sprzęt otrzyma
wykonawca oferujący najdłuższą gwarancję.
Pozostałe oferty odpowiednio mniej przy zastosowaniu wzoru:

okres gwarancji oferty podzielony przez okres gwarancji najdłuższy x 100 pkt
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Otrzymane punkty zostaną przeliczone wg wagi, jaka została przyznana poszczególnym kryteriom.

Umowa
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie
z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) złożono tylko jedną ofertę,
b) nie odrzucono żadnej oferty,
c) nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana , będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert,
która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że zachodzą przesłanki , o których mowa w art. 93 ust. 1 lub
upłynie termin związania ofertą.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
Termin związania ofertą – 30 dni.
Środki ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Informacje na temat środków ochrony prawnej mających zastosowanie do przetargu zawiera dział VI
ustawy .
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

D.L.

PREZES
mgr Barbara Stosio

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

Dostawa nowej lub używanej przegubowej
ładowarki z kabiną
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.

WYKONAWCA
Nazwa
Adres
NIP
Tel/fax
E:mail

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

CENA OFERTY BRUTTO

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

( cyfrowo i słownie)
w tym : ( cyfrowo)
frezownica do pni
zamiatarka
widły
łyżka
Termin płatności

Przelewem w terminie 14 dni od dnia dostawy

Dodatkowy okres gwarancji ( po
okresie rękojmi) dla ładowarki
używanej
Okres gwarancji – dla nowej
ładowarki

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku
wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na tych warunkach, w terminie zaproponowanym przez
zamawiającego .
3. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr …................. niniejsza
oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Deklarujemy, że w przypadku otrzymania pisma od zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną
niezwłocznie ( w dniu otrzymania) potwierdzimy fakt jego otrzymania.

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….......... zapisanych stronach, kolejno
ponumerowanych od nr …... do nr …....... .

….......................................................
miejscowość, data

…..............................................
podpis wykonawcy

załącznik nr 2
…......................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zakup nowej lub używanej przegubowej
ładowarki z kabiną oświadczamy, że oferujemy dostawę ładowarki ( marka, typ, model )
….......................................... nowej/ używanej*spełniającej poniższe parametry:
L.p.

Parametry

Wymagania
zamawiającego

1

Masa całkowita ( własna)

2

udźwig

3

Silnik 4 cylindrowy diesel,
chłodzony cieczą

4

Wysokość przeładunku

5

hydrostatyczna

TAK

6

Przystosowana do poruszania się
po drogach publicznych

TAK

7

Rok produkcji

2008 i młodsza

8

Osprzęt: widły

TAK

Oferowanego sprzętu

nie większa niż 3,8 t
1,5 t

łyżka

moc 40-60 KW
min. 2,8 m

szer 1,8m , max do 2 m

frezownica do pni

TAK

zamiatarka

TAK

Cena netto ładowarki
cena netto osprzętu:
frezownica do pni
zamiatarka
widły
łyżka

- …..…................. zł + VAT........% ….............. zł = ….................... zł
-

…....................... zł + VAT........% ….............. zł =
…....................... zł + VAT........% ….............. zł =
…....................... zł + VAT........% ….............. zł =
…....................... zł + VAT........% ….............. zł =

Razem cena brutto

….....................................................
miejscowość, data

-

….................... zł
….................... zł
….................... zł
….................... zł

…................................. zł

….........................................
podpis wykonawcy

Załącznik nr 3

………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 709 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup nowej lub używanej przegubowej ładowarki z kabiną
imię i
nazwisko ...................................................................................................................................................
zamieszkały: .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy
oświadczam, że firma:
1. posiada uprawnienia do wykonania zadania określonego w dokumentacji przetargowej
(art. 22 ust. l pkt l);
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. l pkt 2);
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (art. 22 ust. l pkt 3);
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(art. 22 ust. l pkt 4);
4. na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą.

….................................................
miejscowość, data

............................................................
podpis wykonawcy

załącznik nr 4

………………………………………
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
art. 24 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 709 z póź. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup nowej lub używanej przegubowej ładowarki z kabiną
(imię i
nazwisko) ...................................................................................................................................................
zamieszkały: .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy
oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 709 z póź. zm.).

…....................................................
miejscowość, data

............................................................
podpis wykonawcy

załącznik nr 5

…...................................................
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zakup nowej lub używanej przegubowej ładowarki z kabiną
(imię i
nazwisko) ...................................................................................................................................................
zamieszkały: ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
reprezentujący firmę (nazwa i adres firmy):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy

oświadczam, że:
–
–

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

W przypadku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Pzp, wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

.................................................
miejscowość, data
* - niepotrzebne skreślić

…...........................................................
podpis i pieczęć imienna wykonawcy

załącznik nr 6- projekt umowy
Umowa nr ….................
z dnia …..........................................
zawarta pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1
KRS 0000133837, kapitał zakładowy 2 233 500 PLN, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez Barbarę Stosio – Prezesa
a …......................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowany przez …........................................................................
§1
Wykonawca wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego w postępowaniu na zakup nowej lub
używanej przegubowej ładowarki z kabiną, zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego
ładowarkę ( marka, typ, model ) …................................................................... rok produkcji
…...........................
§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia
…..............2013r.
Przez realizację przedmiotu umowy należy rozumieć dostarczenie ładowarki na bazę Zamawiającego
w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1, przekazanie dokumentów zawierających instrukcję
obsługi i eksploatacji ładowarki oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego z adnotacją
”bez zastrzeżeń”
§3
1. Za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty
przetargowej w wysokości …........................... zł brutto, pomniejszone o cenę urządzeń, których
Zamawiający nie zakupi.
2. Kwota, o której mowa w pkt 1 pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jest
wynagrodzeniem ryczałtowym.
§4
1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie
14 dni od otrzymania faktury.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2,
podpisany przez obie strony.
3. Wypłata należności może być wstrzymana przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia
uzasadnionych okoliczności związanych ze stanem technicznym dostarczonej ładowarki.
§5
Wykonawca oświadcza ,że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczony przedmiot umowy zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca rozszerza o dodatkowy okres gwarancji przez
kolejne …... miesięcy biegnące po okresie rękojmi.
3. Przy dostawie nowej ładowarki Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ….....
§7
W przypadku opóźnienia wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy strony ponosić
będą odpowiedzialność na podstawie ogólnych zasad Kodeksu Cywilnego oraz przez zapłatę kar
umownych z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy , o którym mowa w § 1 w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia następującego po upływie terminu,
o którym mowa w § 2.
b) za odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 .
Zapłata kary może nastąpić poprzez potrącenie jej przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego , w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści w związku z nie
wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności :
a) w przypadku wydłużającego się opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia ,
przekraczającego okres 15 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przyśpieszenia realizacji.
b) w wyniku powzięcia wiadomości o wszczęciu przeciwko Wykonawcy postępowania
egzekucyjnego lub otwarcia wobec niego postępowania upadłościowego lub naprawczego,
mogących wpłynąć na realizację zobowiązań umownych.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

