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Ostrówek: Dostawa ci ągnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej  

Numer ogłoszenia: 91414 - 2013; data zamieszczenia:  06.03.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Ostrówek , Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek, woj. łódzkie, tel. 043 

8415026, faks 043 8415020. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ostrowek.bip.gmina.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa ciągnika rolniczego i 

przyczepy asenizacyjnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest: Dostawa ciągnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej - dla usprawnienia 

gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ostrówek realizowanego w ramach operacji pn: Budowa 

przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola Rudlicka, 

Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup 

ciągnika rolniczego o przyczepy asenizacyjnej . Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej a/ Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 

lub 2013 Wymagane parametry techniczne ciągnika rolniczego: - rodzaj silnika - wysokopręŜny, 

rzędowy, 4 - suwowy, chłodzony cieczą, wolno ssący, turbodoładowany - moc silnika 100 KM ( + ; - 

5 KM) - czterocylindrowy - emisja spalin EURO III - filtr powietrza suchy z czujnikiem 

zanieczyszczeń - napęd na dwie osie ( 4 x 4 ) - spręŜarka - błotniki kół przednich - układ hamulcowy 

, hydrauliczny z wspomaganiem, hamulec ręczny mechaniczny - skrzynia biegów synchronizowana, 

prędkość ok. 40 km/h, przełoŜenie min 16/16 z rewersem - kabina kierowcy-operatora z 

ogrzewaniem i wentylacją, oświetleniem wewnętrznym, szyber dachem, otwierana szyba tylnia, 

drzwi po obu stronach kabiny zamykane na kluczyk, wycieraczka przedniej i tylniej szyby, liczba 
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miejsc siedzących łącznie z operatorem - 2 - spryskiwacz przedniej szyby - wałek obrotu mocy od 

min. 540 obr/min wzwyŜ - blokada mechanizmu róŜnicowego - układ kierowniczy hydrostatyczny ( 

wspomagany ) - tylni TUZ z hakami - II kategoria wg ISO sterowany z kabiny na błotniku - instalacje 

hydrauliczna i pneumatyczna wyposaŜone w szybkozłączki - zaczep transportowy automatyczny z 

regulowaną pozycją - sterowany - zaczep dolny rolniczy - obciąŜniki przednie - min 200 kg - 

siedzisko operatora - kierowcy pneumatyczne - instalacja elektryczna 12 V - oświetlenie główne 

przód i tył - standardowe, dodatkowo reflektory robocze przód i tył oraz pomarańczowe światło 

ostrzegawcze ( tzw. kogut ) - zbiornik paliwa zamykany na kluczyk - na wyposaŜeniu gaśnica p.poŜ. 

oraz trójkąt ostrzegawczy b/ Przyczepa asenizacyjna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2012 lub 2013 

Wymagane parametry techniczne przyczepy asenizacyjnej - cel - transport nieczystości ciekłych - 

ścieków - jednoosiowa - przystosowana do pracy z ciągnikiem rolniczym - pojemność zbiornika w 

przedziale min 4 500 - max 5200 l - zbiornik stalowy ocynkowany dwustronnie z otwieraną tylną 

dennicą. - wąŜ ssawny o długości min. 6 m zakończony koszem + przedłuŜka 4m - wałek przekazu 

mocy - stopka podporowa lub koło podporowe, regulowane mechanicznie - system napełniania i 

opróŜniania - kompresor o wydajności min. 5000 l/min z zaworem bezpieczeństwa - wziernik w 

przedniej dennicy - pomiar ilości ścieków np. rurowy wskaźnik poziomu - zawór bezpieczeństwa 

chroniący przed przepełnieniem zbiornika - błotniki kół - tylna zasuwa otwierana hydraulicznie - 

instalację hamulcową - instalację elektryczną 12V. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 28.06.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Realizacja zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował wiedzą i doświadczeniem 

niezbędnym do prowadzenia sprzedaŜy maszyn stanowiących przedmiot zamówienia 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował placówką np. składnicą maszyn w 

której prowadzona jest sprzedaŜ i obsługa techniczna maszyn stanowiących przedmiot 

zamówienia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował pracownikami posiadającymi 

kwalifikacje w zakresie serwisowania i napraw maszyn stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o nie dotyczy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

określonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez 

wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w 

celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

Informację Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów naleŜących 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 zm.) sporządzoną z wykorzystaniem wzory stanowiącego załącznik nr 4 

SIWZ 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację zamówienia; 2) siła wyŜsza uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie ze SIWZ (wówczas moŜe nastąpić zmiana terminu dostawy; 3) zmiana sposobu 

rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej 

umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.ostrowek.bip.gmina.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  URZĄD GMINY 

W OSTRÓWKU OSTRÓWEK 115 98-311 OSTRÓWEK pok nr 20 I piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

15.03.2013 godzina 12:00, miejsce: URZĄD GMINY W OSTRÓWKU OSTRÓWEK 115 98-311 

OSTRÓWEK pok nr 8 I piętro (Sekretarz Gminy). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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Numer sprawy: DG.7011/18/2/2013 r. 
 

              
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI PONIśEJ KWOTY OKRESLONEJ NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R – PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  

( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759 z późn. zm.) 
 

Dla przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Dostawa  ciągnika 
rolniczego i  przyczepy asenizacyjnej” 

  I. Zamawiający 
 
GMINA OSTRÓWEK 
pow. wieluński, woj. łódzkie 
98-311 OSTRÓWEK 
www.ostrowek.bip.gmina.pl  
E-mail ug_ostrowek@interia.pl    
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15 
tel: 43 841 50 23; 841 50 54, fax: 43 841 50 20  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniŜej kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z 
dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, opublikowany w ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 
Art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  - Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane  (Dz. U.  z dnia 19 lutego 2013 r. , poz. 231),  

 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 
poz. 1649), 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem  zamówienia jest: „Dostawa  ciągnika rolniczego i  przyczepy 
asenizacyjnej” – dla usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ostrówek  
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realizowanego w ramach operacji pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w 
miejscowościach: Skrzynno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, 
Rudlice, Milejów, Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego o 
przyczepy asenizacyjnej” . Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 
 
a/ Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2012 lub 2013  
 
Wymagane parametry techniczne ciągnika rolniczego: 
 
• rodzaj silnika – wysokopręŜny, rzędowy, 4 - suwowy, chłodzony cieczą, wolno ssący, 
turbodoładowany 
• moc silnika 100 KM ( + ; - 5 KM) 
• czterocylindrowy 
• emisja spalin EURO III 
• filtr powietrza suchy z czujnikiem zanieczyszczeń 
• napęd na dwie osie  ( 4 x 4 ) 
• spręŜarka 
• błotniki kół przednich 
• układ hamulcowy , hydrauliczny z wspomaganiem, hamulec ręczny mechaniczny 
• skrzynia biegów synchronizowana, prędkość  ok. 40 km/h, przełoŜenie min 16/16 z    
   rewersem 
• kabina kierowcy-operatora z ogrzewaniem i wentylacją, oświetleniem wewnętrznym, szyber    
  dachem, otwierana szyba tylnia, drzwi po obu stronach kabiny zamykane na kluczyk,      
  wycieraczka przedniej i tylniej szyby, liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - 2  
• spryskiwacz przedniej szyby 
• wałek obrotu mocy od  min. 540 obr/min wzwyŜ  
• blokada mechanizmu róŜnicowego 
• układ kierowniczy hydrostatyczny ( wspomagany ) 
• tylni TUZ z hakami – II kategoria wg ISO sterowany z kabiny na błotniku 
• instalacje hydrauliczna i pneumatyczna wyposaŜone w szybkozłączki  
• zaczep transportowy  automatyczny z regulowaną pozycją – sterowany 
• zaczep dolny rolniczy 
• obciąŜniki przednie – min 200 kg 
• siedzisko operatora – kierowcy pneumatyczne 
• instalacja elektryczna 12 V 
• oświetlenie główne przód i tył - standardowe, dodatkowo reflektory robocze przód i tył oraz  
   pomarańczowe światło ostrzegawcze ( tzw. kogut ) 
• zbiornik paliwa zamykany na kluczyk  
• na wyposaŜeniu gaśnica p.poŜ. oraz trójkąt ostrzegawczy 
 
b/ Przyczepa asenizacyjna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2012 lub 2013 
 
 Wymagane parametry techniczne  przyczepy asenizacyjnej  
• cel – transport nieczystości ciekłych – ścieków  
• jednoosiowa - przystosowana do pracy z ciągnikiem rolniczym 
• pojemność zbiornika w przedziale min 4 500 –  max 5200 l 
• zbiornik stalowy ocynkowany dwustronnie z otwieraną tylną dennicą. 
• wąŜ ssawny o długości min. 6 m zakończony koszem + przedłuŜka 4m 
• wałek przekazu mocy 
• stopka podporowa lub koło podporowe, regulowane mechanicznie 
• system napełniania i opróŜniania – kompresor o wydajności min. 5000 l/min z zaworem      
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  bezpieczeństwa 
• wziernik w przedniej dennicy 
• pomiar ilości ścieków np. rurowy wskaźnik poziomu 
• zawór bezpieczeństwa chroniący przed przepełnieniem zbiornika  
• błotniki kół 
• tylna zasuwa otwierana hydraulicznie 
• instalację hamulcową 
• instalację elektryczną 12V 
 
Wykonawca zamówienia  będzie zobowiązany się do: 
 

• dostarczenia na swój koszt ciągnika wraz z przyczepą w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego 

• załączenia do oferty listy , autoryzowanych placówek serwisowych obsługujących 
zaproponowaną markę ciągnika połoŜonych w odległości maks. 150 km od   siedziby 
Zamawiającego 

• wykonywania w okresie gwarancji, w ramach ceny oferty   ( materiały, usługa, dojazd) 
przeglądów  serwisowych w siedzibie Zamawiającego ( miejscu garaŜowania )   

• przeprowadzenia rozruchu u Zamawiającego  dostarczonego ciągnika i  przyczepy 
oraz przeprowadzenia    instruktaŜu  operatora- kierowcy w zakresie jego obsługi 

 
 
2/. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 
 
     a) świadectwo homologacji na ciągnik rolniczy i przyczepę asenizacyjną,  
     b) karty pojazdów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe podzespołów, 
     c) ksiąŜki gwarancyjne ciągnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej, 
     d) instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim, 
     e) katalog części zamiennych w postaci papierowej, 
     f) świadectwa zgodności dla ciągnika rolniczego i  przyczepy asenizacyjnej, 
                                                        
3/ Przyczepa asenizacyjna winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra  
    Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów  
    asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617), 
 
4/ Przyczepa asenizacyjna i ciągnik rolniczy winny spełniać wymagania pojazdu  
   dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20    

czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 18 października 
2012 r. , poz. 1137). 

5/ Wykonawca zapewni okres gwarancyjny na ciągnik min. 24 miesiące i na przyczepę 
asenizacyjną min. 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. W okresie 
tym Wykonawca usunie wszelkie wady objęte gwarancją  zgłoszone przez Zamawiającego. 
Zgłoszenie nastąpi telefonicznie i zostanie potwierdzone pisemnie. 

6/ Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w okresie nie  
dłuŜszym niŜ 7 dni      roboczych od dnia zgłoszenia, w szczególnych przypadkach termin 
ten moŜe zostać wydłuŜony, za zgodą stron. 

 
 
2.  Określenie zamówienia według wspólnego słownika  zamówień  (CPV) 

 
- 16 70 00 00- 2 – ciągniki 
- 34 14 45 00-3 - pojazdy do transportu odpadów i ścieków 
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IV.  Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
V. Zamówienia uzupełniającego 
Zamawiający nie  przewiduje  zamówień uzupełniających 
 
VI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VII. Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania  zamówienia  w terminie                                                   
od 14.06.2013r do 28.06.2013r 

 
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają n/w warunki udziału w 
postępowaniu określone w art. 22 w zakresie wskazanym w SIWZ  oraz w stosunku do 
których  braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w 
art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp: 
 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Realizacja zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień . 

  
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował wiedzą i doświadczeniem 
niezbędnym do prowadzenia sprzedaŜy maszyn stanowiących przedmiot zamówienia. 

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca składając oświadczenie o 
spełnieniu warunków potwierdzi iŜ spełnia ten warunek.  
 

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie 
  

4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 
 
a/ W zakresie potencjału technicznego :                                                            
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował placówką np. składnicą maszyn w 
której prowadzona jest sprzedaŜ i obsługa techniczna maszyn  stanowiących przedmiot 
zamówienia. 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca składając oświadczenie o 
spełnieniu warunków potwierdzi iŜ spełnia ten warunek. 
 
b/ W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:                                
Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował pracownikami posiadającymi 
kwalifikacje w zakresie serwisowania i napraw maszyn  stanowiących przedmiot 
zamówienia. 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca składając oświadczenie o 
spełnieniu warunków potwierdzi iŜ spełnia ten warunek. 
 

5. Wykonawca w celu wykazania spełnienia w/w warunków udziału moŜe polegać na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

 
 
IX. Wykaz  dokumentów, wchodzących w skład  oferty wykonawcy . 
 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru  -  załącznik nr 1 

do niniejszej SIWZ - “ Formularz ofertowy wykonawcy” 
2.  Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 
3. W  zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy (pkt VIII SIWZ), naleŜy przedłoŜyć: 
  
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 
art.22 ust.1. sporządzone w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
SIWZ.   
 
 4. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24, ust.1 ustawy, 
naleŜy przedłoŜyć:  
 
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone odpowiednio z wykorzystaniem 
wzoru -  załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej  jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                          
 
5.W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków zamierza polegać na 
potencjale innych podmiotów do oferty załącza pisemne zobowiązanie (oryginał) lub inny 
dokument potwierdzający oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów do 
realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
6. W przypadku gdy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków  zamierza polegać 
na potencjale innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia 
zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do 
wykluczenia przedkładając wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt. 4 
 
7. Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:  
 
a)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę 
obejmującą całość zamówienia zgodną z postanowieniami SIWZ,  podpisaną przez 
wszystkich wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika.  

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Zakres umocowania musi obejmować w szczególności umocowanie do zaciągania 
zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i przyjmowania instrukcji w 
imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyjmuje się, 
Ŝe pełnomocnictwo uprawnia takŜe do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
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składanych dokumentów.  Pełnomocnictwo moŜe wynikać z umowy regulującej współpracę 
podmiotów lub odrębnego dokumentu pełnomocnictwa i musi mieć formę pisemną.  
 
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału sporządzone wg wzoru - załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone 
odpowiednio z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 SIWZ składa odrębnie kaŜdy z 
wykonawców występujących wspólnie. 

d) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert składa odrębnie kaŜdy z wykonawców 
występujących wspólnie. 
       
8. W celu potwierdzenia ze oferowane maszyny spełniają wymagania zamawiającego – 
opis urządzenia wraz z charakterystyką techniczną i wyposaŜeniem. 
 
9.Dokumenty podmiotów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający odpowiednio Ŝe: 
 
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia- wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
c) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 
d) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone 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 Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
10. Informację Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów naleŜących 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 zm.) sporządzoną z wykorzystaniem 
wzory stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ 
 

UWAGA: Dokumenty składane przez Wykonawców  być złoŜone w formie 
oryginałów - oświadczenia lub kserokopii potwierdzonych  za zgodność z oryginałem  
– wypis z rejestru przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania 
oferty. W przypadku gdy złoŜona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginału lub kopii potwierdzonej 
notarialnie. 
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W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłoŜonego dokumentu. 

 
 

11. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 
zaistnieje choćby jedna przesłanka wskazana w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 
oraz wykonawców którzy nie złoŜyli informacji lub listy o której mowa w pkt 10. 
 
12. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
 
a) jest niezgodna z ustawą,  
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust.2 pkt.3,  
c)jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
g) wykonawca  w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;                        
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe  wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
 
 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: 
 
URZĄD GMINY W OSTRÓWKU 
OSTRÓWEK 115 
98-311 OSTRÓWEK 
 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną lub faksem.  

Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub faksem, 
zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania przez odesłanie na 
fax (e-mail) nadawcy  załączonego do korespondencji potwierdzenia odbioru podając w nim 
ilość otrzymanych stron oraz informując czy przesłany dokument jest czytelny. W przypadku 
nieodesłania potwierdzenia Nadawca dysponując potwierdzeniem nadania faxu (e-maila) 
przyjmie iŜ pismo wysłane przez niego zostało doręczone w sposób umoŜliwiający 
zapoznanie się przez wykonawcę z jego treścią. 

Za datę powzięcia wiadomości uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami i 
potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz innych informacji 
przekazywanych za pomocą drogi elektronicznej lub faksem jest: inspektor ds. inwestycji i 
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dróg gminnych – Andrzej Grzybowski tel.0 (43) 841 50 54; fax. 0 (43) 841 50 20; email: 
drogiugostrowek@poczta.fm w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.15 a 
15.15 

3. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe 
Wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie  później niŜ do końca dnia (godz.24ºº) 
w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek wpłynie po 
upływie w/w terminu lub będzie dotyczył wyjaśnień juŜ udzielonych Zamawiający moŜe 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie 
internetowej zamawiającego oraz przekazane  wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej lub poinformowali 
Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o zamówienie.  
Opublikowane wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiąŜące przy 
składaniu ofert.  
PrzedłuŜenie  terminu składania ofert pozostaje bez  wpływu na bieg terminu określonego 
wcześniej.  

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  

5. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków 
realizacji.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe, w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Informacja o dokonanej modyfikacji, zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz przekazana  wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej lub poinformowali Zamawiającego o 
zamiarze ubiegania się o zamówienie. 

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Informacje o 
przedłuŜeniu terminu składania ofert, jeŜeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach 
zmian wynikających z modyfikacji, Zamawiający opublikuje ją na swojej stronie 
internetowej. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych 
terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XII. Termin zwi ązania ofertą 
 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert, 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie w kaŜdym terminie i 
na dowolny okres, zawiadamiając o tym zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu 
pierwotnego terminu. 
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XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty 
 
1.1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
1.2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
1.3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane 
zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do 
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa. 
1.4. Oferta i załączniki podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy 
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
1.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
1.6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
1.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej ofertę.  
1.8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty i kolejno ponumerowane. 
 
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę naleŜy przesłać / złoŜyć I na adres zamawiającego: 

URZĄD GMINY W OSTRÓWKU 

OSTRÓWEK 115 

98-311 OSTRÓWEK 

Pokój nr 8 – I piętro ( Sekretarz Gminy ) 

do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00  
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres siedziby zamawiającego, tj. :  

URZĄD GMINY W  OSTRÓWKU 

OSTRÓWEK 115 

98-311 OSTRÓWEK 

3 Oznakowane oferty następujące: Oferta przetargowa –  DG.7011.18.2.2013  – Przetarg 
„Dostawa  ciągnika rolniczego i  przyczepy asenizacyjnej” – Nie otwierać przed 
terminem otwarcia ofert – tj. 15.03. 2013 r. godz. 12.15 
3.1 Ofertę naleŜy złoŜyć w podwójnych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę 
zewnętrzną opisać zgodnie z pkt. 3. Podanie na kopercie zewnętrznej danych adresowych 
wykonawcy pozostawia się do decyzji Wykonawcy. Natomiast na kopercie wewnętrznej 
powinny  być dane adresowe w celu odesłania oferty Wykonawcy bez jej otwierania, jeŜeli 
została złoŜona po terminie. 
3.2 Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
4. Oferty złoŜone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 
 
5. Miejsce otwarcia ofert: 
 
URZĄD GMINY W OSTRÓWKU 
OSTRÓWEK 115 
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98-311 OSTRÓWEK 
Pokój nr 18 - SALA KONFERENCYJNA  
dnia 15.03. 2012r. - o godz. 12:15 
6. Sesja otwarcia ofert 
1)Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, .  
2)Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu 
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana, cena, a takŜe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki 
płatności zawarte w ofertach 
3)W przypadku gdy  wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
zamawiający prześle informację, które zostały ogłoszone podczas sesji otwarcia. 
 
XV. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca określi  całkowitą  cenę oferty ( netto i brutto ) za cały przedmiot 

zamówienia określony w dokumentacji przetargowej. 
Cenę oferty naleŜy podać jako sumę cen za dostawę ciągnika i przyczepy asenizacyjnej. 
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, jak równieŜ w niej nie 
ujęte, ale bez których nie moŜna wykonać zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do podania ceny oddzielnie za dostawę ciągnika i 
oddzielnie za dostawę przyczepy asenizacyjnej 
W cenie oferty naleŜy uwzględnić koszty ( materiały, usługa, dojazd) wykonywania w 
okresie gwarancji przeglądów  serwisowych w siedzibie Zamawiającego ( miejscu 
garaŜowania )   
   

2. Cena oferty  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego 
podatku VAT ( naleŜy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące matematyczne zasady 
przeliczeń przy obliczaniu ceny ofertowej i zaokrąglaniu liczb do drugiego miejsca po 
przecinku). 

3.  W przypadku złoŜenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę poza terenem    
     Rzeczpospolitej Polskiej w której cenę wyraŜono w walucie innej niŜ PLN Zamawiający  
    dokona jej przeliczenia stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu składania ofert. 
4.  Cena nie ulega zmianie do czasu  realizacji zamówienia.  
  

XVI. Zasady oceny oferty 
 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeŜeli: 
1)oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą   specyfikacją, 
2) z ilości i treści złoŜonych lub uzupełnionych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia    
   warunki formalne określone niniejszą specyfikacją, 
3)złoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby     
      uprawnione, 
2. oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o n/w kryteria:  
Cena oferty - znaczenie  100 %  
  
Przyjmuje się zasadę odniesienia najniŜszej ceny oferty do ceny pozostałych ofert wynikającą 
z powyŜszego wzoru: 
                                            C = ( Cn : Cx )  x 100 pkt.  x   100%     gdzie : 



Strona 16 z 28 
 

 C – wartość punktowa ceny oferty, 
 Cn – cena najniŜszej oferty,  
 Cx – cena badanej oferty aktualnie  
 
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą 
ilość punktów 
 
XVII. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem     
    postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 
3. W przypadku gdyby w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez dwóch lub 

więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne zamawiający zaŜąda 
umowy regulującej współpracę tych podmiotów  

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie  zamieszczone w siedzibie 
Zamawiającego  na  tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie  internetowej 
zamawiającego tj. :   www.ostrowek.bip.gmina.pl 
5. Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym 
wyborze. 
6. W zawiadomieniu zamawiający poda:  
1)nazwę firmy, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, a takŜe           
  nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem        
  oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w  
  kryterium oceny ofert  
2)nazwy wykonawców których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne                                              
3)nazwy wykonawców których wykluczono z postępowania o zamówienie, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne 
4)termin, określony zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego moŜe być zawarta  
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art.94 

ustawy Prawo zamówień Publicznych.  O miejscu i terminie podpisania umowy 
Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

 
XVIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
    
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania  umowy.   
 
XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
1.Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi - załącznik nr 5 do 
niniejszej SIWZ  
2. Dopuszcza się moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności:  

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację zamówienia; 

2) siła wyŜsza uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ 
(wówczas moŜe nastąpić zmiana terminu dostawy; 
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3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 
na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu. 

 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeŜeli ma  lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
2. Odwołanie ( art. 180 PZP ) 
1)Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
W niniejszym przetargu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w 
art.180 ust.2 pkt.2,3 i 4 Prawo Zamówień Publicznych. 
2)Odwołanie  wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust.2 prawa Zamówień Publicznych, albo 10 dni – jeŜeli zostały przesłane 
w inny sposób  
3)Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia niniejszej specyfikacji na stronie internetowej. 
4)Odwołanie powinno wskazywać  czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,  zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie  oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
 
XXI. Umowa ramowa 
 
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej   
 
XXII. Informacje dotycz ące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń 
z zamawiającym 
 
  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,  
 
XXIII. Aukcja elektroniczna.  
  
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej 
 
XXIV. Ogłoszenia o zawarciu umowy 
 
1. Ogłoszenie o zawarciu umowy zostanie zamieszczone   w  Biuletynie Zamówień 
Publicznych (zgodnie z art.95, ust.1 prawa zamówień publicznych ) 
 
XXV. Postanowienia końcowe 
 
1. Zasady udostępniania dokumentów:  
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, oraz ofert (od chwili ich 
otwarcia )  z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (załączniki do 
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnienia 
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postępowania)  oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
1)Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku  
2)Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
3)Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty  
4)Udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie    
       godzin jego urzędowania   
 
XXVI. Zał ączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

1. Formularz ofertowy  - zał. Nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  -  zał. Nr 2. 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – osoba prawna  -  zał. Nr 3. 
4. Informacja dot. grupy kapitałowej – zał.  Nr 4 
5. Wzór umowy – zał. nr 5 
 

Ostrówek,  05 marzec 2013r.  
                                                                                                       Zatwierdził : 
 
       Opracował                                                                               Wójt Gminy Ostrówek 
                                                              
   Andrzej Grzybowski                                                                                                                                          
                                                                                                      mgr inŜ. Ryszard  Turek                                                                                 
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Znak:DG.7011.18.2.2013r 
……........................................ 

                                                                                                             ( miejscowość i data ) 
 
                                                                                                               Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa.................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ . 
 
Siedziba: 
Województwo: .............................., powiat:......................, 
kod:............,poczta:............................., 
 
miejscowość: ........................................ , ulica:................................, 
nr.............lokal:...................., 
 
Sąd Rejestrowy/Organ rejestrowy 
.................................................................................................., 
 
Nr w Rejestrze ........................................................................................................, 
 
Nr telefonu/faksu ............................................................................................, 
 
Poczta elektroniczna  (e-mail ) ..............................................................................., 
 
Adres internetowy ................................................................................................., 
 
nr NIP......................................................................................................................, 
 
nr REGON..............................................................................................................., 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
GMINA OSTRÓWEK 
pow. wieluński, woj. łódzkie  
OSTRÓWEK 115 
98-311 OSTROWEK 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą: „ Dostawa  ciągnika rolniczego i  
przyczepy asenizacyjnej” 

 
 

  za: 
 
Cenę netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT ( ..% )................. .....................................................................................zł 
( słownie: ............................................................................................................  ) 
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Cenę brutto ..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
w tym: 
 
Lp.                 Nazwa Cena netto w 

zł. 

Podatek VAT Cena brutto w 

zł. 

 1. Ciągnik rolniczy    

  2. Przyczepa asenizacyjny    

Cena ogółem    

                                                                                                                                                       

1.  Proponujemy ciągnik rolniczy o danych technicznych : 

 

             a)   typ …………………………….  

             b)   marka …………………………  

             c)   model …………………………  

d ) moc (KM) ……………………  

e ) miejsce serwisu ……………… 

             f) rok produkcji  …………………. 

W załączeniu przekazujemy szczegółowe opisy parametrów technicznych i uŜytkowych 

ciągnika 

2. Proponujemy przyczepę asenizacyjną o danych technicznych : 

            a)  typ ………………………. 

            b)  marka ………………….. 

            c)  model ………………….. 

            d) pojemność w litrach ……………… 

            e) miejsce serwisu ……………………  

            f)  rok produkcji  ……………………  

W załączeniu przekazujemy szczegółowe opisy parametrów technicznych i uŜytkowych 

przyczepy asenizacyjnej 

3. Zobowiązujemy się, Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty, dostarczymy przedmiot 
zamówienia w terminie  ......................... 

4. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji : 
       a)  ciągnik   - ………… m-cy 
       b) wóz asenizacyjny  - ………… m-cy 
 
Wskazana wyŜej cena oferty brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
Zamówienie wykonamy w  terminie do dnia: .............................. 
 
Termin płatności: ............ dni od dnia złoŜenia faktury. 
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Niniejszym informujemy, iŜ informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od ............ do 
.............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawa z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z zm.) i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania. 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres:  do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy.1 
 
Oświadczenia dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Oświadczam/y, Ŝe uwaŜam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2.Oświadczam/y, Ŝe zapoznaliśmy się i  akceptujemy bez zastrzeŜeń proponowany przez 
zamawiającego wzór umowy oraz wszystkie stawiane warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do prawidłowego 
przygotowania oferty. 
3.W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia naleŜy 
skontaktować się z : ...................................................... 
 (naleŜy podać imię i nazwisko reprezentanta Wykonawcy) 

 
Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 
„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŜdym 
szczególe. 
 
Inne informacje wykonawcy:  
 
Oferta niniejsza wraz z załącznikami została złoŜona na ……… stronach kolejno 
ponumerowanych. 

 
Integralną  część oferty stanowią następujące dokumenty2: 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 
 

…..………………………….. 
Data i podpis wykonawcy lub osoby 

 uprawnionej do jego reprezentowania 

                                                 
1 Pozostawić właściwą informację 
2 NaleŜy wymienić wszystkie załączniki do oferty 
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Znak:DG.7011.18.2.2013r 
 
 
                                                                                                            Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „ Dostawę  
ciągnika rolniczego i  przyczepy asenizacyjnej” 
 (  świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U 
z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), na podstawie Art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień  publicznych  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz. 759  ze zm.) oświadczam, Ŝe: 
spełniam samodzielnie / wspólnie z innymi podmiotami3  warunki udziału określone w Art 
22 ust 1 pkt. 1- 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  w 
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
 
 
  
 

...................................                                  
         Data i podpis wykonawcy lub osoby 

 uprawnionej do jego  reprezentowania  
 

                                                 
3 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
 
.................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

WYKONAWCY   
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na„ Dostawę  
ciągnika rolniczego i  przyczepy asenizacyjnej” 
 ( świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U 
z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, iŜ w stosunku do mnie, nie zachodzi 
Ŝadna z okoliczności wymienionych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) stanowiących podstawę do 
wykluczenia z postępowania. 

 
 
 
 
 

……………............................... 
(data i podpis wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania)  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 
.................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

INFORMACJA 
O PRZYNALE śNOŚCI LUB JEJ BRAKU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ    

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na„ Dostawę  
ciągnika rolniczego i  przyczepy asenizacyjnej”  ( świadomy odpowiedzialności karnej 
przewidzianej w art. 297 Kodeksu Karnego (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz. 553 ze zm.), 
oświadczam iŜ:4 
 

• Nie naleŜę do Ŝadnej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z zm.) 

 
• NaleŜę do grupy kapitałowej np. ……………………………………………. w skład 

której wchodzą następujące podmioty: 
 

o ………………………………………………………………………….. 
o ………………………………………………………………………….. 
o ………………………………………………………………………….. 

 
 
 

……………............................... 
(data i podpis wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania)  

                                                 
4 NaleŜy pozostawić prawidłową informację 
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     Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 

( WZÓR) 
 
 
                                          UMOWA  Nr ……….. 
 
Zawarta w dniu ……….. 2013 r.  w Urzędzie Gminy w Ostrówku, pomiędzy : 
Gminą  Ostrówek z siedzibą  Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek,                                               
zwaną dalej „Zamawiaj ącym”,  
reprezentowaną przez  Wójta Gminy - …………………………………………………….. 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy      - ……………………………………………………… 
a 
…………………………………………………   z siedzibą 
…………………………………………… 
NIP ……………………… , zwaną dalej „Wykonawcą” 
Reprezentowaną przez 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego   przeprowadzonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.  z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści : 
 
                                                                      § 1   
                                                                                            
1.  Przedmiotem umowy jest dostawa  ciągnika rolniczego i  przyczepy asenizacyjnej dla 
usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ostrówek  realizowanego w ramach 
operacji pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowościach: 
Skrzynno, Oleśnica, Wola Rudlicka, Ostrówek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejów, 
Jackowskie, Kuźnica, Janów, Wielgie oraz zakup ciągnika rolniczego i przyczepy 
asenizacyjnej”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego, fabrycznie 
nowych, rok produkcji : ciągnika - ........................, przyczepy -................. 
 
Charakterystyka techniczna i wyposaŜenie ciągnika rolniczego : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
 (Wynika z opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w ofercie z dnia……………… ) 
 
Charakterystyka techniczna przyczepy asenizacyjnej : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….. 
 (Wynika z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ofercie z dnia ) 
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2. Wykonawca zobowiązuje się   do: 
1) dostarczenia na swój koszt ciągnika wraz z przyczepą w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego 
2) wskazania Zamawiającemu stacjonarnego, autoryzowanego serwisu obsługującego 

zaproponowaną markę ciągnika w odległości maksymalnie w promieniu 150 km od   
siedziby Zamawiającego 

3) wykonywania w okresie gwarancji, w ramach ceny oferty   ( materiały, usługa, dojazd) 
przeglądów  serwisowych w siedzibie Zamawiającego ( miejscu garaŜowania )   

4) przeprowadzenia rozruchu u Zamawiającego  dostarczonego ciągnika i  przeprowadzenia    
instruktaŜu  operatora- kierowcy w zakresie jego obsługi 

5) przekazania Zamawiającemu świadectwo homologacji na ciągnik rolniczy i przyczepę 
asenizacyjną,  

6) przekazania Zamawiającemu kart pojazdów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe 
podzespołów, 

7) przekazania Zamawiającemu ksiąŜki gwarancyjnej ciągnika rolniczego i przyczepy 
asenizacyjnej, 

8) przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi sporządzonych w języku polskim, 
9) przekazania Zamawiającemu katalogu części zamiennych w postaci papierowej, 
10) przekazania Zamawiającemu świadectwa zgodności dla ciągnika rolniczego i  przyczepy 

asenizacyjnej, 
                                                              § 2. 
 

Strony ustalają, iŜ termin realizacji dostawy polegającej na „ Dostawie ciągnika rolniczego i 
przyczepy asenizacyjnej”  nastąpi w terminie od 14.06.2013r  do 28.06.2013r. 
 
                                                                          § 3. 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia  (ciągnik rolniczy i przyczepę asenizacyjną)   
     pod  adres : 

Urząd Gminy w Ostrówku,  Ostrówek 115, 98 – 311 Ostrówek 
 

                                                                         § 4. 
 
 1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie  za dostawę będącą przedmiotem umowy : 
         - cena netto  zł.   …………  (słownie zł. ……………………………………………….. ) 
        Do powyŜszej ceny doliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek                 
       od towarów i usług  (VAT) wynoszący …….%, co stanowi kwotę ………….. zł.     
       (słownie zł.   ……………….  ). 
        Cena brutto wyniesie: ............. zł ( słownie złotych.........................................................  
 
        Na powyŜszą cenę składają się : 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
dostawy 

Cena netto w 
zł. 

Podatek VAT Cena brutto w 
zł. 

 1. Ciągnik rolniczy    
 2.  Przyczepa asenizacyjna    

       Cena ogółem 
 

   

 
2. Podstawą wynagrodzenia jest cena ofertowa ustalona w wyniku postępowania  

przetargowego  
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez strony protokół 

odbioru przedmiotu umowy. 
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4. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 21 dni od dnia złoŜenia prawidłowo wystawionej 
faktury. 

 5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy Nr .......................... prowadzony w 
....................................................  
                                                                             § 5. 
 
1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówień samodzielnie 
 
 
                                                                             § 6  
 
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na ciągnik ……..    

m-cy, przyczepa asenizacyjna …….. m-cy, licząc od daty odbioru przedmiotu  zamówienia 
( podpisania protokółu odbioru) 

2. W okresie objętym gwarancją Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o 
stwierdzonych wadach przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od ich ujawnienia.  O dacie i 
miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, uwzględniając czas 
uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego. 

3. Zarówno istnienie wad jak ich usunięcie zostanie stwierdzone protokolarnie. 
4. Wady nie usunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający moŜe usunąć  na koszt 

Wykonawcy w jego zastępstwie. 
5. JeŜeli stwierdzone wady są niemoŜliwe do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy. 
6. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z zasadami  

Kodeksu Cywilnego. 
 
                                                                            § 7 
 
1.Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań umownych 
strony ponosić będą  na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz przez 
zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w następującej wysokości .: 
 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :                                                                                              
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 20%     wynagrodzenia brutto, 
2) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0, 5% wynagrodzenia brutto za 
kaŜdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bądź w okresie gwarancji lub 
rękojmi za wady – w wysokości 0, 5% wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 
 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn występujących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto, w przypadku nieterminowego uregulowania naleŜności za przedmiot umowy, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kaŜdy dzień opóźnienia. 
 
4. JeŜeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z 
Kodeksu Cywilnego. 
 
                                                                                                                                                                 
 



Strona 28 z 28 
 

                                                                           § 8.  
 
1 .Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia przesłanek określonych w  
   art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2.  Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić w części niewykonanego zakresu umowy.                                                 
  
 
                                                                        § 9  
 
1.Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na 
piśmie, pod rygorem niewaŜności. 
2. Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 
moŜliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty , gdy nastąpi : 
1/ zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację zamówienia; 
2/ siła wyŜsza uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ (wówczas 
moŜe nastąpić zmiana terminu dostawy; 
3/ zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 
 
                                                                         § 10 
 
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy –Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do 
porozumienia, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 
3.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z których 2 egz. otrzymuje 
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca  
4.WiąŜące dla niniejszej umowy są następujące dokumenty : 
 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Oferta wraz z załącznikami. 
 
 
 
Zamawiający :                                                                                                  Wykonawca : 
 
 
 


