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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM 
DLA WYPOSAŻENIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODDĘBICACH 

 
 
Zamawiającym jest  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
Tel./fax  43 678-43-66 
 
strona internetowa: www.mpwik-poddebice.pl  

 e-mail: biuro@mpwik-poddebice.pl   
NIP 828-000-18-02    REGON 730340819  
Oznaczenie postępowania:  662/2014 
 
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
 
 

 

I. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1)Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego o  mocy silnika 106-110 KM wraz z zamontowanym 

ładowaczem czołowym. 

1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (rok 

produkcji 2014) o  mocy silnika 106-110 KM, wraz z zamontowanym ładowaczem 

czołowym. 

Wymagane parametry techniczne i jakościowe kompletnego pojazdu. Ciągnik 
musi posiadać:  
- górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni, 

- obciążniki przednie i tylne, 

- ciągnik wyposażony w przedni TUZ,  instalacja hydrauliczna, TUZ  3 sekcyjna z 

wyprowadzeniem przewodów na przód ciągnika,                   

 - liczba złączy hydraulicznych tylnych – 6 szt.                                                                 

- liczba rozdzielaczy tylnych – 3 szt. 

- napęd na cztery koła (4WD),  

- hamulce tarczowe, hydrauliczne, 

- kabina dwuosobowa z ogrzewaniem i układem klimatyzacji,                                       

- fotel kierowcy pneumatyczny z możliwością regulacji i pasem bezpieczeństawa,  

- dodatkowe miejsce siedzące w kabinie z pasem bezpieczeństwa 

- uchylane okna boczne i tylne,  

- wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, 
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- błotniki kół przednich, 

- radio,  

- alternator 12 V,  

- silnik 4-cylindrowy diesel turbodoładowany o mocy od 106 do 110 KM. (koni 

mechanicznych), spełniający wymogi minimum EURO III (norma emisji spalin TIER III), 

pojemność skokowa silnika od 3800 do 4500 cm
3
, 

- układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

- liczba biegów co najmniej 12 do przodu i co najmniej 12 do tyłu,  

- skrzynia biegów zsynchronizowana z rewersem hydraulicznym i blokadą mechanizmu 

różnicowego, 

- światła wymagane do poruszania się po drogach publicznych, nie mniej niż 2 pary świateł 

dodatkowych roboczych z przodu kabiny i 1 para świateł dodatkowych roboczych z tyłu, 

- udźwig podnośnika tylnego: min. 3550 kg. + sterowanie podnośnika z zewnątrz ciągnika, 

- tylny WOM 540/1000 obr./min., 

- lusterka zewnętrzne lewe i prawe na regulowanych wysięgnikach,                                  - 

dodatkowe lusterko wsteczne wewnątrz kabiny, 

- stabilizator cięgieł dolnych,  

- ostrzegawcza lampa ledowa zespolona zamontowana na dachu kabiny (światło 

ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym), z napisem  „OCZYSZCZALNIA” 

- instalacja pneumatyczna sterowania hamulcami przyczep, jedno i dwu obwodowa, 

- okno w dachu kabiny dużym polem widzenia z przesłoną przeciwsłoneczną,  
- zbiornik paliwa co najmniej 110 litrów. 

- ogumienie kół tylnych minimum: 16,9 R34  

- prędkość max. przy obrotach nominalnych silnika: od 35 do 40km/h,                      

- ciągnik powinien posiadać dodatkowe wyposażenie: obciążniki przednie lub balast, 

trójkąt ostrzegawczy, zamontowaną gaśnicę, przewód do pompowania kół, 2 komplety 

kluczyków do pojazdu, odrębne kluczyki do zbiornika paliwa, apteczkę, tablicę 
wyróżniającą pojazd wolno poruszający, 

Parametry i wyposażenie ładowacza czołowego: 

- musi być zamontowany na oferowanym ciągniku, 

- musi być kompatybilny z oferowanym ciągnikiem,  

- udźwig minimum 1800 kg, 

- wysokość podnoszenia minimum 3,7 m,  

- ładowacz wyposażony w rozdzielacz trójsekcyjny,                                                              - 

ładowacz wyposażony w szybkosprzęg pozwalający na szybkie rozłączenie hydrauliki 

ładowacza od ciągnika, za pomocą jednej dźwigni.  

- konstrukcja ładowacza powinna być wyposażona w system szybkiego podczepiania, 

- ładowacz wyposażony w amortyzację antywstrząsową,                
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- ładowacz wyposażony w  euroramkę sterowaną hydraulicznie umożliwiającej wymianę 
narzędzia roboczego bez opuszczania kabiny ciągnika. 

- sterowanie ładowacza - joystick, zastosowanie elektronicznego zespołu sterującego. 

- ładowacz wyposażony w łyżkę dzieloną hydraulicznie otwieraną o szerokości 2,0 m. 

Wymagania Zamawiającego: 

- Koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.                                                                       

- Wykonawca zobowiązany jest do  przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, 

użytkowania i serwisu ciągnika, 

- Przekazanie pojazdu przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - 

odbiorczego z opisem stanu technicznego.  

- gwarancja  - min. 36 m-ce,  

- bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny, 

Wymagane dokumenty:                                                     

- wyposażenie i wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia pojazdu  do ruchu 

drogowego w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem,  umożliwiające 

rejestrację pojazdu we właściwym urzędzie. 

- świadectwo homologacji na terenie RP, 

- instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim,  

- potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego 

- książka serwisowa w języku polskim,  

- pojazd musi spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.  

- wszystkie pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 

- Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy, marki, typu, parametrów i producenta 

oferowanego sprzętu.  

- Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 

proponowanego przedmiotu zamówienia.  

- Wykonawca, musi posiadać min. jeden punkt serwisowy na terenie kraju, w odległości nie 

większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 

- Serwis świadczony będzie przez firmę posiadającą autoryzacje producenta oraz przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.  

- Wymagane zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na następujących 

warunkach: 

- Gwarancja na kompletny pojazd wynosi min. 36 m-ce.  

- Wykonawca wykona przeglądy okresowe oraz zapewni niezbędne materiały 

eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów przez okres przebiegu gwarancji. 

- Wykonawca zapewni serwisowanie przedmiotu zamówienia w okresie udzielonej 

gwarancji, oraz po okresie gwarancji. 

- Przybycie ekipy serwisowej - w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia 

konieczności naprawy i w terminie do 10 dni od momentu zgłoszenia potrzeby przeglądu 
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gwarancyjnego (dni liczone w okresie poniedziałek-piątek za wyjątkiem dni świątecznych i 

ustawowo wolnych od pracy). 

-Przeglądy i naprawy gwarancyjne wykonywane u Zamawiającego, w przypadku 

konieczności przeglądu (naprawy) u Wykonawcy - organizacja i koszty transportu 

spoczywają po stronie Wykonawcy. 

- Wykonawca do oferty winien załączyć opis oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że 

oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Z opisu 

ma jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt zawiera wszystkie parametry techniczne 

oraz wyposażenie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Oznaczenie według kodów CPV:  
 167000002 – ciągniki 
 
 

II. Termin wykonania zamówienia 
 
Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym należy dostarczyć w ciągu 30 dni od 
daty podpisania umowy z Zamawiającym 
 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:  

 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,   
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia,  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.   
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

 
3. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.  
 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
 
 
IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu 
 
 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
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ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć: 
 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy (załącznik 3 do SIWZ).  

 
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
 

3. Wykaz zrealizowanych dostaw o podobnym charakterze (załącznik 6 do SIWZ). 

 

W zakresie wykazania przez wykonawcę niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:  

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik 4 do SIWZ).  
 

2. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert.  
 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  
 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

niezalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 
 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy , albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i   
4 stosuje się (załącznik 5 do SIWZ).  

 
 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 – 4 składa dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 
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1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 

2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  
 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1 i 2, zastępuje się je 

dokumentem w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

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 – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 1 i nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert dla dokumentu wskazanego w pkt 2. 
 
 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp – dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, polega 

na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym polega na zasobach innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 – 4 w zakresie niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które 

mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się 
odpowiednio. 
 
 

Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę a także powinny być sporządzone w języku polskim, na 

maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W 

zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
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składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

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

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 
 
 

V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązani są ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. Jeżeli oferta 

konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem 

umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

VI. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 
zamówienia publicznego 
 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w 
złotych polskich [ PLN ]. 
 

VII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery  tysiące pięćset  złotych, 00/100).  
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.  
6 ustawy, tj.:  

1. pieniądzu,  
 

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,   

3. gwarancjach bankowych,  
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4. gwarancjach ubezpieczeniowych,  

 
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).  

 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w BS Poddębice 

Nr 86 9263 0000 0000 2958 2000 0001 
 
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 

zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia 

wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium należy dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób 

określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 

ustawy. 

 

VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby upoważnionej do 

porozumiewania się z wykonawcami 
 
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz faksem lub drogą elektroniczną. 
Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania musza być sporządzone w 

języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polskim. 

 

Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
 Michał Srogosz  –  Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  – tel. 43 678-43-66 
  
X. Opis sposobu przygotowania ofert 
 

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym i umieścić ją w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu. Na opakowaniu należy zamieścić informację, że oferta 

dotyczy zadania o nazwie określonej w nagłówku niniejszej SIWZ. Oferta musi być 
podpisana przez: osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców 

albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, a w przypadku składania 

wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające 

Pełnomocnictwo. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte 
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tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), 

muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie 

strony w ofercie lub osobno). 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszej SIWZ. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. 

Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie 

powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Do pisma o 

wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę złożoną po terminie 

składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 
 
 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Poddębicach Sp. z o.o. , pok. 6 w terminie do dnia 27 października 2014 r. do 

godz. 10.00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Poddębicach Sp. z o.o., pok. 4 dnia 27 października 2014 r. o godz. 10.10. 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 
 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słow-
nie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cenę za 

wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena 

może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt  
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  CN 

KC=               =  100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 
  COB 

  
Gdzie:  
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przy wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i 

sposób określony w art. 94 ustawy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże 

wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a 

Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej 

ofercie. 
 
 

XV. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
Wzór umowy stanowi załącznik 2 do SIWZ. 
 
 

XVI. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie 

terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego 

wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania 

ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 
 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może 
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ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  
Zgodnie z treścią art. 180 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  
 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę,   

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,   
d) odrzucenia oferty odwołującego.  

 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania.  
 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  
 
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w 

art. 27 ust. 2.  
 
Szczegółowe unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

XVIII. Inne informacje 
 

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy, nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, nie dopuszcza się składania 

ofert częściowych. 

 

XIX. Załączniki do SIWZ 
 
Integralną częścią niniejszej SIWZ są następujące załączniki: 
 
załącznik 1  – formularz ofertowy,  
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załącznik 2  – wzór umowy, 
załącznik 3  – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 22 ust. 1, 
załącznik 4  – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 
załącznik 5   – informacja dotycząca grupy kapitałowej, 
załącznik 6 - wykaz zrealizowanych dostaw. 
 
 

 

Zatwierdzam:   

z upoważnienia kierownika zamawiającego 

Michał Srogosz 

      



                                                                                          Załącznik 1 – formularz oferty 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy lub 

pieczątka firmowa 

 

 

OFERTA 

        

       Nawiązując do ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-

lizacji w Poddębicach Sp. z o.o. przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

“Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym dla wyposażenia Oczyszczalni 

Ścieków w Poddębicach” oświadczamy, że 

1. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich  żadnych zastrzeżeń, 
2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

3. akceptujemy wzór umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany 

przez Zamawiającego, 

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

składania ofert, 

5.     podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

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

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

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

6.   w   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 

 

oraz oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę 

 

netto ……………… zł  + podatek VAT …….. %  co łącznie daje kwotę brutto: 

 

……………………... zł (słownie: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………). 

Oferujemy ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym następującej marki i modelu: …….. 

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

Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów: 

 



 

a)......................................................................................................................... 

b)........................................................................................................................ 

c)......................................................................................................................... 

d)......................................................................................................................... 

e)........................................................................................................................ 

f) ........................................................................................................................ 

g)........................................................................................................................ 

h)......................................................................................................................... 

i) .........................................................................................................................  

 

 

 

 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Strona internetowa Wykonawcy : 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

 

numer telefonu: ........................................................ 

Numer faksu: ......................................................... 

e-mail :            ................................................................................................ 

 

 

   .............................., dn. .........................        ........................................................ 
                                                                              Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej 



Załącznik 2 do SIWZ        

Umowa nr ………………………. 

 

zawarta w dniu .............. r. na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 

2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  

reprezentowanym przez: 

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu, 

2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym” 

w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Michał Srogosz, 

a 

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

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

reprezentowanym przez 

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

zwanym w dalszej części umowy : “Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§1 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu i dostawy fabrycznie 

nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym (rok produkcji 2014) o  mocy 

silnika 106-110 KM,, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………….., posiadającego 

następujące parametry i wyposażenie:  

Ciągnik musi posiadać:  

- górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni, 

- obciążniki przednie i tylne, 

- ciągnik wyposażony w przedni TUZ,  instalacja hydrauliczna, TUZ  3 sekcyjna z 

wyprowadzeniem przewodów na przód ciągnika,                   

 - liczba złączy hydraulicznych tylnych – 6 szt.                                                                 

- liczba rozdzielaczy tylnych – 3 szt. 

- napęd na cztery koła (4WD),  

- hamulce tarczowe, hydrauliczne, 

- kabina dwuosobowa z ogrzewaniem i układem klimatyzacji,                                       

- fotel kierowcy pneumatyczny z możliwością regulacji i pasem bezpieczeństawa,  

- dodatkowe miejsce siedzące w kabinie z pasem bezpieczeństwa 

- uchylane okna boczne i tylne,  

- wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, 

- błotniki kół przednich, 

- radio,  



- alternator 12 V,  

- silnik 4-cylindrowy diesel turbodoładowany o mocy od 106 do 110 KM. (koni 

mechanicznych), spełniający wymogi minimum EURO III (norma emisji spalin 

TIER III), pojemność skokowa silnika od 3800 do 4500 cm
3
, 

- układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

- liczba biegów co najmniej 12 do przodu i co najmniej 12 do tyłu,  

- skrzynia biegów zsynchronizowana z rewersem hydraulicznym i blokadą 

mechanizmu różnicowego, 

- światła wymagane do poruszania się po drogach publicznych, nie mniej niż 2 

pary świateł dodatkowych roboczych z przodu kabiny i 1 para świateł 

dodatkowych roboczych z tyłu, 

- udźwig podnośnika tylnego: min. 3550 kg. + sterowanie podnośnika z zewnątrz 

ciągnika, 

- tylny WOM 540/1000 obr./min., 

- lusterka zewnętrzne lewe i prawe na regulowanych wysięgnikach,                                  

- dodatkowe lusterko wsteczne wewnątrz kabiny, 

- stabilizator cięgieł dolnych,  

- ostrzegawcza lampa ledowa zespolona zamontowana na dachu kabiny (światło 

ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym), z napisem  „OCZYSZCZALNIA” 

- instalacja pneumatyczna sterowania hamulcami przyczep, jedno i dwu 

obwodowa, 

- okno w dachu kabiny dużym polem widzenia z przesłoną przeciwsłoneczną,  

- zbiornik paliwa co najmniej 110 litrów. 

- ogumienie kół tylnych minimum: 16,9 R34  

- prędkość max. przy obrotach nominalnych silnika: od 35 do 40km/h,                      

- ciągnik powinien posiadać dodatkowe wyposażenie: obciążniki przednie lub 

balast, trójkąt ostrzegawczy, zamontowaną gaśnicę, przewód do pompowania kół, 

2 komplety kluczyków do pojazdu, odrębne kluczyki do zbiornika paliwa, 

apteczkę, tablicę wyróżniającą pojazd wolno poruszający, 

Parametry i wyposażenie ładowacza czołowego: 

- musi być zamontowany na oferowanym ciągniku, 

- musi być kompatybilny z oferowanym ciągnikiem,  

- udźwig minimum 1800 kg, 

- wysokość podnoszenia minimum 3,7 m,  

- ładowacz wyposażony w rozdzielacz trójsekcyjny,                                                              

- ładowacz wyposażony w szybkosprzęg  pozwalający na szybkie rozłączenie 

hydrauliki ładowacza od ciągnika, za pomocą jednej dźwigni.  

- konstrukcja ładowacza powinna być wyposażona w system szybkiego 

podczepiania, 

- ładowacz wyposażony w amortyzację antywstrząsową,                



- ładowacz wyposażony w  euroramkę sterowaną hydraulicznie umożliwiającej 

wymianę narzędzia roboczego bez opuszczania kabiny ciągnika. 

- sterowanie ładowacza - joystick, zastosowanie elektronicznego zespołu 

sterującego. 

- ładowacz wyposażony w łyżkę dzieloną hydraulicznie otwieraną o szerokości 2,0 

m. 

Wymagania Zamawiającego: 

- Koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.                                                    

- Wykonawca zobowiązany jest do  przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi, 

użytkowania i serwisu ciągnika, 

- Przekazanie pojazdu przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - 

odbiorczego z opisem stanu technicznego.  

- gwarancja  - min. 36 m-ce,  

- bezpłatny pierwszy i drugi przegląd gwarancyjny, 

Wymagane dokumenty:                                                     

- wyposażenie i wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia pojazdu  do 

ruchu drogowego w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem,  

umożliwiające rejestrację pojazdu we właściwym urzędzie. 

- świadectwo homologacji na terenie RP, 

- instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim,  

- potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego 

- książka serwisowa w języku polskim,  

- pojazd musi spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.  

- wszystkie pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 

- Wykonawca jest zobowiązany do podania nazwy, marki, typu, parametrów i 

producenta oferowanego sprzętu.  

- Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem 

producenta proponowanego przedmiotu zamówienia.  

- Wykonawca, musi posiadać min. jeden punkt serwisowy na terenie kraju, w 

odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 

- Serwis świadczony będzie przez firmę posiadającą autoryzacje producenta oraz 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.  

- Wymagane zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na 

następujących warunkach: 

- Gwarancja na kompletny pojazd wynosi min. 36 m-ce.  

- Wykonawca wykona przeglądy okresowe oraz zapewni niezbędne materiały 

eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów przez okres przebiegu 

gwarancji. 

- Wykonawca zapewni serwisowanie przedmiotu zamówienia w okresie udzielonej 

gwarancji, oraz po okresie gwarancji. 



- Przybycie ekipy serwisowej - w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia 

konieczności naprawy i w terminie do 10 dni od momentu zgłoszenia potrzeby 

przeglądu gwarancyjnego (dni liczone w okresie poniedziałek-piątek za wyjątkiem 

dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy). 

-Przeglądy i naprawy gwarancyjne wykonywane u Zamawiającego, w przypadku 

konieczności przeglądu (naprawy) u Wykonawcy - organizacja i koszty transportu 

spoczywają po stronie Wykonawcy. 

- Wykonawca do oferty winien załączyć opis oferowanego sprzętu w celu 

potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego. Z opisu ma jednoznacznie wynikać, że oferowany produkt zawiera 

wszystkie parametry techniczne oraz wyposażenie wymienione w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

 §2 

1. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania umowy uznaje się datę obustronnego podpisania  protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady powstałe w przedmiocie umowy w terminie 

14 dni od daty protokółu  odbioru. 

§4 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 

jest wynagrodzenie za przedmiot zamówienia w wysokości: 

 ..................... zł (cena netto) + ............. %VAT = ............................... zł (cena 

brutto) 

Słownie: ..................................................................................................................  

 ............................................................................................................... (cena 

brutto). Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury,  podstawą jej  

wystawienia będzie protokół stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 

3. Termin zapłaty faktury wynosi 20 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 



 

 

§5 

W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić 

Wykonawcy odsetki za zwłokę. 

§6 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą 

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach : 

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, 

b. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w 

wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki (termin wykonania przedmiotu 

zamówienia został określony w § 2 ust. 1), 

c. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w 

wykonaniu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki  (termin naprawy gwarancyjnej 

został określony w §1 ust. 2),  

d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż podano w § 7  w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 

499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu naliczenia kar 

umownych, o których mowa w ust. 1 lit b. Jednocześnie Wykonawca 

oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest 

obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego 

nieważnością 

 

§7 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§8 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie w tym 

wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 



okolicznościach. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych 

kosztów. 

§9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych. 

§10 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach,  2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

     Zamawiający:                                  Wykonawca: 

 

 

 



Załącznik  3  do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy lub 

pieczątka firmowa 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego 

z ładowaczem czołowym dla wyposażenia Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach” 

oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniamy warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

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

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...................                              ………………………………………..                             
Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej 



Załącznik  4 do SIWZ  

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy lub 

pieczątka firmowa 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego 

z ładowaczem czołowym dla wyposażenia Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach” 

oświadczam/my, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nie podlegam/my 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

..............................., dn. ...................                                 ………………………………………..                              
Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Załącznik  5  do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres wykonawcy lub 

pieczątka firmowa 

 

 

 

Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zakup ciągnika 

rolniczego z ładowaczem czołowym dla wyposażenia Oczyszczalni Ścieków w 

Poddębicach” informujemy, że  

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt  5) 

ustawy Prawo zamówień publicznych*,  

 

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

Prawo zamówień publicznych* - w tym przypadku, wykonawca składa wraz z 

ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.  

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

..............................., dn. ...................                     ………………………………………..                             

Imienna pieczątka i podpis osoby 

upoważnionej 

 



 

Załącznik  6  do SIWZ 

 
…………………………………. 
pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW 

 

 

Lp. Nazwa zadania  Nazwa zamawiającego Miejsce dostawy 
Okres  

dostawy  

 

Wartość dostawy  

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

     

 

 

 

1) Należy wykazać wyłącznie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom 

stanowiącym przedmiot zamówienia. 

2) Należy wykazać nazwy i adresy oraz numery telefonów zamawiających wykazanych 

dostaw. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy 

zostały wykonane należycie. 

3) Należy wykazać wyłącznie dostawy wykonane w okresie ostatnich  

3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

4) Należy wykazać wyłącznie dostawy, których wartość jest nie mniejsza niż 100 000 zł. 

brutto (każda z nich). 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………. 
           pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych  

 


