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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
nazwa:
adres:
telefon:
faks:
NIP

Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
68 352 33 32
68 352 33 46
925-14-69-911

adres do korespondencji:

strona internetowa:
adres e-mail
godziny urzędowania:

2.

Urząd Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
www.bojadla.pl
urzad@bojadla.pl
poniedziałek - piątek
od 7:15 do 15:15

DEFINICJE I SKRÓTY.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
- Podmiot
uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29
wspólny
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w skład którego wchodzi dwóch
lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
-

Postępowanie

uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

-

Dostawy

uważa się nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności
na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz
leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować
dodatkowo rozmieszczenie lub instalację – art. 2 pkt 2 ustawy
Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.)

-

u.p.z.p.

uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

-

Wykonawcę

-

uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega
się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego
Dokumentacja Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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przetargowa

3.

(SIWZ) wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzona zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej u.p.z.p oraz pozostałe dokumenty niezbędne i
wymagane, zgodnie z u.p.z.p., do przeprowadzenia przetargów
na wybór wykonawców robót

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.)
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 221.000 euro.
3) W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura, o której mowa w
art. 24aa.
l. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa wart. 24aa ust. l, uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
4) Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2477)
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r., poz.
2479)
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e) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz.308, z późn. zm.)
f) ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
d. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ITPP.2710.5.2018 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni
powoływać się na ten znak.

4.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Rodzaj zamówienia: dostawy.
1)

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
a) główny kod:
16700000-2 - Ciągniki
b) kody dodatkowe:
34144500-3 – Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
34223300-9 – Przyczepy

2)

Przedmiot zamówienia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętów niezbędnych do obsługi
przydomowych oczyszczalni ścieków tj. ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i
beczki asenizacyjnej o pojemności 8000m3 dla Gminy Bojadła.
CZEŚĆ I:
Zakup i dostawa ciągnika komunalnego wraz z czołowym ładowaczem
KOD CPV: 16700000-2 - Ciągniki
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik Nr 1a do SIWZ.
Parametry określone w tym załączniku są MINIMALNYMI wymaganiami
Zamawiającego i stanowią rozwinięcie poniższych wymagań:
- Ciągnik wraz z ładowaczem fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2018,
- ciągnik musi posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty (świadectwa
homologacji, zaświadczenie z przeglądów etc. celem jego rejestracji.
- Ciągnik wyposażony w silnik o mocy min. 110 KM przy 2300 obr/min,
- ciągnik wyposażony w czołowy ładowacz oraz łyżkę do materiałów sypkich o
szerokości minimum 1,90 metra,
- pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ.
Ciągnik z ładowaczem czołowym musi być wyprodukowany w 2018 roku. Przedmiot
zamówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi
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przez Zamawiającego (Załącznik nr 1a). Ciągnik musi być przystosowany do
zamontowania, uruchomienia i pracy ładowacza czołowego, wozu asenizacyjnego oraz
przyczepy rolniczej. Ciągnik musi być kompatybilny z wyżej wymienionymi sprzętami.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt.
Miejsce dostawy ciągnika: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu daty dostawy.

CZEŚĆ II:
Zakup i dostawa beczki asenizacyjnej
KOD CPV: 34144500-3 – Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik Nr 1b do SIWZ.
Parametry określone w tym załączniku są MINIMALNYMI wymaganiami
Zamawiającego i stanowią rozwinięcie poniższych wymagań:
- beczka asenizacyjna fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2018,
- beczka musi posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty (świadectwa
homologacji, zaświadczenie z przeglądów etc. celem jej rejestracji).
- Beczka musi posiadać dwukomorowy zbiornik o pojemności minimum 8000 litrów, w
tym: 2000 litrów na czystą wodę, 6000 litrów na osady/nieczystości,
- Beczka wyposażona w kompresor o wydajności minimum 6500 l/min napędzany
wałkiem z ciągnika, który umożliwia tankowanie i opróżnianie zbiornika,
- Beczka wyposażona w pompę wodną napędzaną hydraulicznie o wydajności 60 l/min
i ciśnieniu 140 bar przez filtr i regulowany zawór bezpieczeństwa zasila zwijadło z
wężem o długości 60m,
- pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ.
Beczka asenizacyjna musi być wyprodukowana w 2018 roku. Przedmiot zamówienia
musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez
Zamawiającego (Załącznik nr 1b). Beczka asenizacyjna musi być kompatybilna z wyżej
wymienionymi sprzętami.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt.
Miejsce dostawy beczki asenizacyjnej: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66130 Bojadła w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu daty dostawy.
CZEŚĆ III:
Zakup i dostawa przyczepy z nadstawkami burtowymi
KOD CPV: 34223300-9 – Przyczepy
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik Nr 1c do SIWZ.
Parametry określone w tym załączniku są MINIMALNYMI wymaganiami
Zamawiającego i stanowią rozwinięcie poniższych wymagań:
- przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji min. 2018,
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- przyczepa musi posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty (świadectwa
homologacji, zaświadczenie z przeglądów etc. celem jej rejestracji).
- ładowność przyczepy minimum 6000 kg,
- Wysokość ścian skrzyni minimum 500mm oraz nadstawki z profilu PF o wysokości
minimum 500mm wraz z obrzeżem minimum 70mm,
- pojemność i powierzchnia ładunkowa minimum 8000m 3,
- długość skrzyni ładunkowej wewnątrz minimum 4000mm,
- pozostałe wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ.
Przyczepa musi być wyprodukowana w 2018 roku. Przedmiot zamówienia musi być
zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego
(Załącznik nr 1c). Przyczepa musi być kompatybilna z wyżej wymienionymi sprzętami.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt.
Miejsce dostawy przyczepy: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu daty dostawy.
2.2 Wykonawca (w odniesieniu do części w której jego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą) zobowiązany jest do przeszkolenia minimum trzech pracowników w
zakresie budowy, obsługi i eksploatacji urządzeń.
2.3. Z urządzeniami musi być dostarczona dokumentacja w języku polskim obejmująca:
a) instrukcję obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi
do prawidłowej eksploatacji urządzeń przez Zamawiającego;
b) książkę gwarancyjno-serwisową;
c) dokument potwierdzający, że urządzenia posiadają homologację (świadectwo
homologacji) wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 1260 ze zm.).
d) inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu;
e) wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
2.4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z
obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym
rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia
31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 ze zm.) rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie
homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów
wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r., poz. 1475 ze zm.) w zakresie jakim ww.
przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
2.5. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny urządzeń na podstawie
SIWZ i załączników do SIWZ.
2.6. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu
zamówienia to ryczałt. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy
uwzględnić łącznie wszystkie dane z przeprowadzonej analizy.
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2.7. Jeśli dokumentacja przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub
niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w
ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania
opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki
towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta
wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w
jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym
samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy
własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji
Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe
i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ.
Ponadto
wszędzie
tam,
gdzie
podano
parametry
techniczne
materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w
typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ
jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w
oparciu o wyspecyfikowane parametry.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ oraz w
załącznikach nr 1a, 1b i 1c do SIWZ.
2.8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie dostarczone
urządzenia (w tym również urządzenia elektryczne np. falowniki, czujniki, itd.) na
okres minimum 1 roku (12 miesięcy) licząc od dnia dokonania odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rozwiązanie problemów
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci
wodociągowej o długości 0,540 km, budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków”
inwestycji realizowanej przy udziale środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”

5.

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedną, dwie jak również trzy części.
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6.

UMOWA RAMOWA.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp .

7.

OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

8.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Terminem rozpoczęcia wykonania zamówienia będzie data podpisania Umowy na
Zakup i dostawę sprzętu.
Zamówienie musi być wykonane i odebrane w terminie do 28 grudnia 2018 r.
Okres gwarancji i okres rękojmi wynosi nie mniej niż 1 rok tj. 12 miesięcy od daty
wystawienia końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia
bez zastrzeżeń, w ramach każdej z ww. części zamówienia.

9.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
9.1 nie podlegają wykluczeniu,
9.2 spełniają następujące warunki dotyczące:
9.2.1. kompetencji
zawodowej:

lub

uprawnień

do

prowadzenia

określonej

działalności

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
9.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
9.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 3 (trzech) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w ramach zadania, na
realizację którego ubiega się Wykonawca:
a) w przypadku ubiegania się o zamówienie w ramach części nr I:
warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dokonał należycie co
najmniej 1 (jedną) dostawę ciągnika o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł
brutto (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
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b) w przypadku ubiegania się o zamówienie w ramach części nr II:
warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dokonał należycie co
najmniej 1 (jedną) dostawę beczki asenizacyjnej o wartości nie mniejszej niż
90 000,00 zł brutto (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
c) w przypadku ubiegania się o zamówienie w ramach części nr III:
warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dokonał należycie co
najmniej 1 (jedną) dostawę przyczepy o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł
brutto (słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie
spełnia.
9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 9.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do
oferty.
9.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt. 9.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca
samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
9.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów
zgodnie z art. 22a ust. 1, musi udowodnić Zamawiającemu że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a
ust. 2 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
9.7 Informacja o podwykonawcach:
9.7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
9.7.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania części zamówienia przez
Wykonawcę.
9.7.3. Zamawiający żąda wskazania w załączniku nr 1 do SIWZ, którą część
zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem
danych kontaktowych podwykonawców i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP,
9.7.4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający wymagania podania przez
Wykonawcę w załączniku nr 1 oraz załącznik nr 2 do SIWZ, nazwy tych podmiotów
oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza im powierzyć. W takim wypadku
Wykonawca wraz z ofertą składa pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
9.7.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.7.6. Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, o którym
mowa w ust. 9.7.5 nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawi oświadczenie (w postacie załącznika nr 2 i 3 do SIWZ), o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę luz
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9.7.7. Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców i ich rozliczenie
określają postanowienia wzoru umowy stanowiącej rozdział nr II SIWZ.
9.7.8. Realizacja części zamówienia poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim
samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.
9.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
9.8.1 którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 9.2,
9.8.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24
ust. 1 pkt 13-23 ustawy,
9.8.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

10.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

10.1

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w
punkcie 9 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
10.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w
załączniku nr 2 i 3 do SIWZ IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1 składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
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w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 10.1.1.
10.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1 i 9.5.4 SIWZ jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
10.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
10.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy;
2) wykaz dostaw wykonanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały
wykonane należycie i prawidłowo ukończone.
10.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.10.3:
1) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w pkt.10.4.1. ppkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 10.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.2. stosuje się.
10.5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
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której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
10.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt.10.3. pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt.
10.4.1. ppkt.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w
którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
10.7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
10.8. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega
na zasobach podmiotu trzeciego.
10.9. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
10.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami
na język polski.
10.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w punkcie 9 lub 10.3 pkt 1 SIWZ IDW w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym
wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
10.12. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z
oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być
opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do
reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca
polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach
lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.
10.13. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w
sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu
pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
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11.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ.

11.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 10 niniejszej SIWZ
(również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
11.2 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
11.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul.
Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.
11.4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: gbosy@bojadla.pl .
11.5 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w
formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
11.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
11.7 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert , Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści
wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
11.8 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w punkcie 11.7 niniejszej SiWZ.
11.9 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
11.10 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11.11 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
jest:
1) w kwestiach formalno-merytorycznych – Pan Grzegorz Bosy, gbosy@bojadla.pl
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt -zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
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porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ. Oznacza
to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

12.

WADIUM.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

13.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY.

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.

WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ
ZWIĄZANE
Z
REALIZACJĄ
PUBLICZNEGO.

PROWADZONE
NINIEJSZEGO

ROZLICZENIA
ZAMÓWIENIA

Faktury dokumentujące wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia będą wystawiane w
PLN.

15.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

15.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.
Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez wykonawcę.
15.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
15.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
15.4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
15.5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez wykonawcę.
15.6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą
wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
15.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub
wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
15.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy
dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku
innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
15.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
15.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.
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15.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt
4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z
którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia
łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to
inna informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
15.13 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1a lub 1b lub 1c do SIWZ (opis przedmiotu
zamówienia – w zależności do której części zamówienia Wykonawca składa ofertę),
b) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 i 3 do SIWZ,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) zobowiązania podmiotów trzecich (jeśli dotyczą)
15.14 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń
przed upływem terminu otwarcia ofert.
15.15 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
OFERTA w postępowaniu na:

„Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów
niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni
ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i
beczki asenizacyjnej)”
Nie otwierać przed dniem 31.08.2018 r. godz. 09:30
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16.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.

16.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
SIWZ.
16.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej www.bip.bojadla.pl pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
16.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej www.bip.bojadla.pl
16.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej
www.bip.bojadla.pl
16.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i
zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze
oświadczenie zamawiającego.

17.

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.

17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Bojadła w
sekretariacie urzędu pokój nr 8 (I piętro).
17.2 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Punkcie 10 SIWZ IDW należy złożyć w
terminie do dnia 31.08.2018 r. do godziny 09:00 w Urzędzie Gminy Bojadła, ul.
Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, pokój nr 8 - sekretariat. Decydujące znaczenie dla
zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane
w pkt 17.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
17.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2018 r. o godzinie 09:30 w Urzędzie Gminy
Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, sala urzędu stanu cywilnego.
17.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że
zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed
upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 15.15 z
dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA".
17.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
17.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
17.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
www.bip.bojadla.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach
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17.8 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 17.2, zostaną niezwłocznie
zwrócone wykonawcom.

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
18.1.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
18.3.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1) Przyjętą przez zamawiającego formą wynagrodzenia wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczałtowe.
2) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Wykonawca określi cenę oferty, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
4) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
5) Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny.
6) Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie co najmniej minimalnych wymagań
jakim powinien odpowiadać sprzęt, które określone zostały w opisie przedmiotu
zamówienia,
7) Na wykonawcy ciąży obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego,
8) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu oceny
takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w części II niniejszej SIWZ we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

20. KRYTERIA OCENY OFERT.
20.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie
następujących kryteriów oceny ofert.
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Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Lp.
1
2
3

Nazwa kryterium
Cena
Okres udzielanej gwarancji
Czas rozpoczęcia prac związanych z
usunięciem wad lub usterek

Znaczenie kryterium
60%
20%
20%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium:
Ad.1. Cena (WPC):
Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w:
MP – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia MP=60
Otrzyma ją wykonawca oferujący najniższą cenę.
Pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg
wzoru
Cena oferty najniższej brutto
Wartość punktowa WPC = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x MP
Cena badanej oferty brutto
Ad.2. Okres udzielanej gwarancji (WPG):
Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w:
MP – Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie
danego kryterium, przyjmuje się MP=20. Otrzyma ją wykonawca oferujący 3 lub
więcej lat gwarancji. Dla wykonawcy oferującego gwarancje powyżej 3 lat
zamawiający do obliczeń przyjmie długość gwarancji 3 lata. Pozostali wykonawcy,
oferujący krótszy czas gwarancji otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.
Wykonawca nie może zaoferować gwarancji poniżej 1 roku.
Długość gwarancji oferty badanej
Wartość punktowa WPG = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x MP
Gwarancja maksymalna 3 lata
W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie, że termin ten będzie wynosił 1 rok.
Ad.3. Czas rozpoczęcia prac związanych z usunięciem wad lub usterek (WPSU):
Sposób obliczania punktów dla kryterium w/w:
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie
danego kryterium, przyjmuje się WPSU=20. Otrzyma ją wykonawca oferujący 1
dzień na usunięcie wad lub usterek. Pozostali wykonawcy, oferujący krótszy czas
rozpoczęcia prac związanych z usunięciem wad lub usterek otrzymają mniejszą ilość
punktów, według poniższego harmonogramu:
WPSU = 1 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpoczęcia prac związanych z
usunięciem wad lub usterek wynoszący 5 dni roboczych
WPSU = 5 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpoczęcia prac związanych z
usunięciem wad lub usterek wynoszący 4 dni robocze
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WPSU = 10 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpoczęcia prac związanych
z usunięciem wad lub usterek wynoszący 3 dni robocze
WPSU = 15 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpoczęcia prac związanych
z usunięciem wad lub usterek wynoszący 2 dni robocze
WPSU = 20 pkt – jeżeli Wykonawca zaoferuje termin rozpoczęcia prac związanych
z usunięciem wad lub usterek wynoszący 1 dzień roboczy
W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia prac związanych z
usunięciem wad lub usterek, Zamawiający przyjmie, że termin ten będzie wynosił 5
dni.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
będącą sumą punktów uzyskanych z powyższych kryteriów tj.
NO = WPC + WPT + WPSU,
gdzie:
NO – Najkorzystniejsza oferta.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
1. Oferta, która uzyska największą ilość punktów NO, liczoną według powyższego wzoru,
zostanie
uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.
2. Jeśli najwyższą ilość punktów NO uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
3. Jeżeli w sytuacji określonej w pkt 2, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Ocena ofert dodatkowych zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętymi w SIWZ
kryteriami.
5. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w pkt 4, zostały złożone oferty dodatkowe, które
uzyskały taką samą ilość punktów NO, Zamawiający wybierze ofertę dodatkową z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie –
Zamawiający unieważni postępowanie.
20.2 W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć
podatek VAT w wysokości wg. stawki obowiązującej w dniu składania ofert.
Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na postawie odrębnych
przepisów nie są zobowiązani do uiszczania VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
winni w Formularzu Oferty podać cenę z zerową stawką VAT. W takim przypadku
Zamawiający – dla potrzeb oceny i porównania ofert – doliczy do ceny ofertowej podatek
od towarów i usług [VAT] w wysokości stawki obowiązującej w dniu składania ofert na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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Podatek VAT płacony będzie w kwotach należnych, zgodnie z przepisami prawa polskiego
dotyczącymi stawek VAT na dzień wystawienia faktury.

21. BADANIE OFERT.
21.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
21.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części
składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci
się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących
wyliczenia ceny.
21.3 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
21.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
22.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy
złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie
internetowej www.bip.bojadla.pl
22.3. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94
ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego.

23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
23.1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym
Wykonawców pisemnie oraz e-mailem podając w szczególności:
a) Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
c) Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
d) Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
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e) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiającego.
23.2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
23.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
23.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej
SIWZ.

24. POSTANOWIENIA UMOWY.
I. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (ROZDZIAŁ II SIWZ).
II. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1
ustawy Pzp. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:
1). terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie
zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie
płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta
nadrzędnego, lub w przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury, lub
zaistnienia siły wyższej itp.).
2). parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn
technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku
urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np.
rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w
ofercie urządzenia.
3). wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 7 ust 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian.
4). zmiany danych WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO przez zmianę nazwy firmy,
adresu siedziby, zmiany formy prawnej.
III. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
V. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia usługi (dostawy) określonej w
SIWZ.

25. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
25.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
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naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
25.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

26. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.
26.1 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
26.2 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych;
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
26.3 Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
26.4 Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot;
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. WYKAZ WZORÓW ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ IDW.
Wzorami załączonymi do niniejszej IDW są następujące dokumenty:
l.p.
Oznaczenie
Nazwa Załącznika
Załącznika
1. Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
2. Załącznik nr 1a
Opis przedmiotu zamówienia – ciągnik z ładowaczem
3. Załącznik nr 1b
Opis przedmiotu zamówienia – beczka asenizacyjna
4. Załącznik nr 1c
Opis przedmiotu zamówienia – przyczepa z
nadstawkami
5. Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego
przesłanek wykluczenia z postępowania
7. Załącznik nr 4
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy
kapitałowej
8. Załącznik nr 5
Wzór wykazu wykonanych dostaw
9. Załącznik nr 6
Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowych na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy)
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Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać
treści załączników.
Oferta Wykonawcy ma być zgodna z treścią SIWZ, w szczególności z Instrukcją dla
Wykonawców. Kompletna Oferta, ma zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia
wynikające z treści IDW.
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Rozdział II
WZÓR UMOWY
UMOWA NR …………..
zawarta dniu ............ 2018 roku w Bojadłach, pomiędzy Gminą Bojadła z siedzibą w
Bojadłach przy ul. Sulechowskiej 35, reprezentowaną przez:
Grzegorza Stanisława Doszel – Wójta Gminy Bojadła
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ireny Sochala
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ..........................................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................................
w imieniu którego działa:
.....................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
łącznie zwanymi „Stronami".

OPERACJA REALIZOWANA W RAMACH DZIAŁANIA Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
.................... , stanowiącej integralną część umowy jako załącznik nr 1 do umowy.
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć, przenieść na własność ZAMAWIAJĄCEGO i
wydać mu:*
a) ciągnik komunalny wraz z czołowym ładowaczem
b) beczkę asenizacyjną o pojemności 8000m3
c) przyczepę z nadstawkami burtowymi,
zwanych dalej „przedmiotem umowy”, spełniającego wymagania techniczne
wyszczególnione w załączniku Nr 1a/1b/1c do oferty WYKONAWCY pt. opis przedmiotu
zamówienia.
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* Dla każdej części przedmiotu zamówienia zostanie przygotowana oddzielna
umowa, chyba że oferta jednego i tego samego Wykonawcy zostanie wybrana więcej
niż w jednej części zamówienia. W umowie zostanie umieszczony właściwy opis
przedmiotu zamówienia. Odnośnik w postaci gwiazdki wraz z uwagą zostanie z
umowy wykreślony.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w taki sposób, aby
„przedmiot umowy” i wyposażenie dostarczone w ramach umowy spełniały wszelkie
wymagania prawne, warunkujące dopuszczenie do korzystania z nich zgodnie z
przeznaczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu „Rozwiązanie problemów
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci
wodociągowej o długości 0,540 km, budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków”
inwestycji realizowanej przy udziale środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”.
§2
TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy
dostawy w terminie do dnia 28.12.2018 roku od dnia zawarcia umowy.
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem odbioru przez
ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie jest protokół zdawczoodbiorczy.
4. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do
przeprowadzenia odbioru końcowego. Dopuszcza się zawiadomienie w formie mailowej
na adres: gbosy@bojadla.pl pod warunkiem potwierdzenia zwrotnego dokonanego przez
właściciela powyższego adresu e-mail.
5. Do czasu dostarczenia „przedmiotu umowy” do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko
wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą
przedmiotu umowy ponosi WYKONAWCA.
§3
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIE
1. WYKONAWCA, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć
„przedmiot umowy” do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i umożliwi dokładne, protokolarne
przyjęcie go przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbioru końcowego samochodu dokona 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w
obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego.
Protokół odbioru końcowego „przedmiotu umowy” zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO
i WYKONAWCY.
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5. W czasie odbioru końcowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: dokumentacji
przedmiotu umowy, zgodności przedmiotu umowy z umową i opisem przedmiotu
zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania przedmiotu umowy i jego
poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, WYKONAWCA
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na
wolne od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i
podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterkach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.
8. Szkolenie z obsługi „przedmiotu umowy” wraz z instruktażem oraz obsługą urządzeń
(wliczone w cenę, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy), dla przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO (dla minimum 3 osób), odbędzie się w dniu dostarczenia
„przedmiotu umowy” do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Protokół z przeprowadzonego
szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
9. WYKONAWCA wraz z „przedmiotem umowy” zobowiązuje się dostarczyć:
a) wyciąg ze świadectwa homologacji,
b) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
c) książki gwarancyjne wraz z instrukcjami obsługi,
d) inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
10. Strony zgodnie oświadczają, że za wykonanie przedmiotu umowy uznawać będą
wyłącznie świadczenie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
§4
GWARANCJA I SERWIS
1. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest gwarancją producenta,
względnie gwarancją WYKONAWCY na okres …… lat (tj. …. miesięcy). W ramach
gwarancji ZAMAWIAJĄCY może żądać nieodpłatnego usunięcia wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji poprzez naprawę. Naprawa winna być wykonana
każdorazowo w terminie ….. dni od dnia zgłoszenia wady/usterki przez
ZAMAWIAJĄCEGO. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia
zgłoszenia.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokólarnego przekazania przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu
użytkowania samochodu lub w ASO oddalonym nie więcej niż 100 km od siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO, przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko WYKONAWCY, przy
czym WYKONAWCA zapewni podjęcie akcji serwisowej w ciągu …. dnia od daty
otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki za
pomocą telefaxu.
5. Okres gwarancji „przedmiotu umowy” ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia
samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia „przedmiotu
umowy” w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w
miejscu użytkowania samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt i
ryzyko WYKONAWCY.
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7. W przypadku, gdy gwarancja producenta przedmiotu umowy warunków wskazanych
powyżej, WYKONAWCA, w zakresie nieobjętym gwarancją jakości producenta,
przejmuje obowiązki gwaranta i zobowiązany jest do świadczeń w taki sposób, aby
warunki powyższe były spełnione oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
§5
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§6
ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM
1. ZAMAWIAJĄCY nie ogranicza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ
kluczowych części zamówienia na dostawy.
3. Zakres robót, które będzie wykonywał podwykonawca określony jest w ofercie
WYKONAWCY, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza udział w realizacji części zamówienia innych
podwykonawców, niż wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja
podwykonawcy.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
WYKONAWCA powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, wówczas WYKONAWCA obowiązany jest wykazać
ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY dokona ponownej weryfikacji zdolności (potencjału) WYKONAWCY do
wykonania zamówienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów (takich, jakich ZAMAWIAJĄCY żądał na potwierdzenie
spełnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). ZAMAWIAJĄCY dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.
6. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane (lub zamierzający dokonać zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
8. Kwestie rozliczeń umów podwykonawczych zostały uregulowane w § 8 umowy.
9. ZAMAWIAJĄCY, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo), w
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terminie do 14 dni od daty otrzymania powyższego projektu umowy (lub projektu zmian
w umowie), zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia,
• jeśli umowa nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia;
• przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7
10. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazówkami
ZAMAWIAJĄCEGO,
po
czym
poprawiony projekt
przedkłada
ponownie
ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje się odpowiednio.
11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy (lub projektu zmian w zawartej
umowie o podwykonawstwo), w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację
projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez ZAMAWIAJĄCEGO.
12. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy
przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy (lub kopię aneksu
do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - pod rygorem
obciążenia WYKONAWCY karą umowną.
13. ZAMAWIAJĄCY, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie
do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyższej umowy (lub aneksu do umowy)
zgłasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w przypadkach, o
których mowa w ust. 9.
14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo),
w terminie
określonym w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
15. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia WYKONAWCY/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych prac,
ZAMAWIAJĄCY wezwie wykonawcę do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie
pod rygorem obciążenia WYKONAWCY karą umowną. Zapisy, o których mowa w ust.
9-14 stosuje się odpowiednio.
17. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo żądania od WYKONAWCY zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób
wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami, z zastrzeżeniem zapisów z ust. 5.
18. WYKONAWCA zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rękojmi (odpowiedzialność za wady), aby
nie był on krótszy od okresów obowiązujących WYKONAWCĘ wobec
ZAMAWIAJĄCEGO. Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi
podwykonawcami, WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić, by warunki wykonania
robót, terminy, zasady płatności na rzecz podwykonawców, były analogiczne do
warunków przewidzianych w umowie wykonawczej (w niniejszej umowie).
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19. W umowie o podwykonawstwo, WYKONAWCA / podwykonawca / dalszy
podwykonawca – ma zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie
przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres prac w umowie
wykonawczej (w niniejszej umowie).
20. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań WYKONAWCY w stosunku do
ZAMAWIAJĄCEGO.
21. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty,
które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
22. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za
swoje działania.
23. W przypadku podwykonawstwa, reprezentantem podwykonawców przed
ZAMAWIAJĄCYM, jest WYKONAWCA, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 143b
u.p.z.p., dotyczącej podwykonawców i dalszych podwykonawców.
§7
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowite wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację przedmiotu umowy brutto
wynosi .................................. zł. (słownie:....................................................................
złotych), w tym podatek VAT …% (netto: ……. zł), zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

j.m.

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

VAT …%

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7=5+6

1.

Fabrycznie nowy ciągnik z
czołowym
ładowaczem
(zgodnie z załącznikiem nr
1a)

szt.

1

2.

Fabrycznie nowa beczka
asenizacyjna (zgodnie z
załącznikiem nr 1b)

szt.

1

3.

Fabrycznie
nowa
przyczepa z nadstawkami
(zgodnie z załącznikiem nr
1c)

szt.

1

RAZEM:
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest stała przez
cały okres trwania umowy.
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3. WYKONAWCA oświadcza, że udziela ZAMAWIAJĄCEMU ….. letniej gwarancji na
przedmiot umowy z tym, że okres tej gwarancji oraz rękojmi liczy się od dnia
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
4. WYKONAWCA oświadcza, że w razie zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
zauważonych lub stwierdzonych wad lub usterek w pojeździe bądź integralnej jego
części rozpocznie prace związane z ich usunięciem w terminie …. dni od dnia
zgłoszenia wad lub usterek przez ZAMAWIAJĄCEGO.
5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy
w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej
wskazane, po uprzednim odbiorze końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym
protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i
WYKONAWCY.
§8
CESJA WIERZYTELNOŚCI
WYKONAWCA nie może zbywać lub obciążać na rzecz osób trzecich wierzytelności
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
ZAMAWIAJĄCY nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 10
OSOBY KONTAKTOWE
1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia do kontaktu z WYKONAWCĄ przedstawiciela
ZAMAWIAJĄCEGO w osobie Pana Grzegorza Bosy – inspektora w Urzędzie Gminy
Bojadła, tel. kont. (68) 352-33-32 wew. 36, e-mail: gbosy@bojadla.pl.
2. WYKONAWCA ustanawia do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM w osobie: ……………………..
tel. kont. …………………………………, e-mail:…………………….. .
§ 11
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 2 ust. 1 terminie, WYKONAWCA
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za
każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% wartości umowy brutto, o której
mowa w § 7 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych
ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania
dodatkowego terminu. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest nadto do odstąpienia od umowy
w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Odstąpienie od umowy
wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia
drugiej stronie i może być złożone w terminie 2 miesięcy od dnia powstania okoliczności
uzasadniającej odstąpienie, chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy termin na
złożenie oświadczenia lub bezterminowe uprawnienie w tym względzie.
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, z
przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy.
4. Jeżeli WYKONAWCA, dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 8 niniejszej umowy,
zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1%
wartości brutto umowy, jednakże nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.
5. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie naprawiony w ramach gwarancji
jakości w terminie określonym w § 4 ust. 4, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU
karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie wysokość poniesionej szkody
przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać
odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. W razie zbiegu
podstaw do dochodzenia kary umownej, kary mogą być dochodzone łącznie.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1
ustawy Pzp. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany:
1). terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ
na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie
zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie
płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta
nadrzędnego, lub w przypadku wpłynięcia odwołania i wstrzymania procedury, lub
zaistnienia siły wyższej itp.).
2). parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn
technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku
urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np.
rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w
ofercie urządzenia.
3). wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 7 ust 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez
zmian.
4). zmiany danych WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO przez zmianę nazwy firmy,
adresu siedziby, zmiany formy prawnej.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu
podpisanego przez Strony.
4. W sprawach nieregulowanych umową zastosowanie mają: oferta WYKONAWCY, SIWZ,
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
inne przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów
niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i
beczki asenizacyjnej)”

__________________________________________________________________________________________________
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:
1. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1
2. SIWZ - część I - II - załącznik nr 2
PODPISY
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………….

……………………………
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