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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ) przetargu 

nieograniczonego obejmuje: 

1. Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

2. Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (WU) 

3. Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

PROCLEAN TANK CLEANING GROUP  
A. Wójtowicz i wspólnicy Sp. J. 
39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b 

zwane dalej Zamawiającym 
 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
3. Tryb i rodzaj udzielanego zamówienia. 

1) Rodzaj zamówienia: Dostawa. 
2) Tryb: Postępowanie prowadzone jest zgodnie wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
4. Określenie przedmiotu zamówienia. 

Zakup i dostawa samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku z grupy KST 76 - 1 
sztuka, 
- posiadającego co najmniej przekładnie hydrodynamiczną 5 stopniową automatyczną,    
- udźwig nie mniej niż. 42 000 kg,  

- wysokość podnoszenia co najmniej 15 100 mm, 
- moc co najmniej 260 kW. 
- uchwyt kontenera od góry - teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie za pomocą silników 
hydraulicznych i łańcuchów. 
- możliwość obrócenia kontenerem w powietrzu, co jest niemożliwe przy tradycyjnym wózku 
widłowym pierwotnie planowanym; 
- podnoszenie za pomocą „rygli”  kontenerów będących w obrocie handlowym w Europie (ISO 

20',30' i 40', z automatycznym rozsuwem chwytnika dla każdego typu sterowanym z kabiny) 

- możliwość podnoszenia częściowo lub w całości załadowanych kontenerów stojących nie 
tylko przed wózkiem ale i w drugim lub trzecim rzędzie, gdzie: 
- 1 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 42 000 kg do pełnej wysokości 
- 2 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 25 000 kg do pełnej wysokości 
- 3 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 12 000 kg do pełnej wysokości   
- silnik spełniający normy emisji spalin EUR IV, układ SCR 

- odległość między osiami max 6 000 mm 
 

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

42415110-2 Wózki widłowe 
42415100-9 Pojazdy z podnośnikami 
42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 

 
6. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający  nie przewiduje  zamówienia  uzupełniającego.   
 

7. Informacja o ofercie wariantowej, częściowej i umowie ramowej. 
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3) Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej z Wykonawcami. 
 

8. Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od daty zawarcia umowy. 

 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z 

postępowania: 

9.1. Wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  muszą  spełniać  niżej  wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 

9.1.1. Uprawnienia   do   wykonywania   określonej   działalności   lub   czynności,   
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Warunek ten zostanie 

spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
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postępowaniu. Ocena   spełniania   niniejszego   warunku   zostanie   dokonana   w   

oparciu    o dostarczone oświadczenie,  wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
9.1.2. Wiedza i doświadczenie: Warunek  ten zostanie  spełniony jeżeli  Wykonawca  wykaże  

się  wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie tym wykaże co najmniej 
trzy dostawy samojezdnego wózka wysięgnikowego do przeładunku o udźwigu 
nie mniejszym niż 25 000 kg. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w  oparciu 
o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia. 

9.1.3. Potencjał techniczny: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania 
tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu  o 
dostarczone  oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  wg formuły: 
spełnia - nie spełnia. 

9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wprowadza 
szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku 

zostanie dokonana w oparciu  o dostarczone  oświadczenie  o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu,  wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena   
spełniania   niniejszego   warunku   zostanie   dokonana   w   oparciu    o dostarczone 
oświadczenie,  wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

9.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
9.2.1. Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  według  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. 
9.2.2. Wykaz  dostaw w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania warunku  wiedzy  i  

doświadczenia  (pkt.  9.1.2.),  wykonanych  w  okresie  ostatnich trzech  lat  przed  
upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  wykonania  oraz  

załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  dostawy zostały wykonane należycie - 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. 

9.3. Wykonawca  ubiegający  się  o  zamówienie  publiczne  musi  wykazać  brak  podstaw  
do wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 

9.3.1. Oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  -  według  wzoru  stanowiącego 

załącznik nr 4 do niniejszej IDW. 

9.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej   
niż   6   miesięcy   przed   upływem   terminu   składania   wniosków   o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

9.3.3. Jednocześnie w celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez 
Zamawiający wykluczy podmioty powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  
kurateli, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
9.4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przedłożyć następujące dokumenty- wg załącznika nr 5 do niniejszej IDW: 

9.4.1. Opisy urządzeń technicznych,  
9.4.2. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, 

9.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3, 
składa dokument lub dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  
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miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi  w pkt. 9 IDW. Warunek wg pkt. 9.3.1. 

spełniony musi być przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej.  
10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu  albo  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  
i  zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego.  Zaleca  się  aby  Pełnomocnikiem  
był  jeden  z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
10.3. Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

10.4. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  niniejsze  zamówienie,  których  oferta 
zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  o  realizację 
zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 

zawierające w swojej treści następujące postanowienia: zawiązana co najmniej na czas  nie  
krótszy  niż  czas  trwania  umowy  powiększony  o  okres,  rękojmi  lub gwarancji, 
przedłożona w określonym terminie. 

 
11. Wadium 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w celu zabezpieczenia oferty. 

 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 
SIWZ dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN. 
Podatek od towarów i usług (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawcę zgodnie z 
obowiązującymi w tym względzie przepisami. 

 
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

14.1. Wymagania podstawowe. 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Wykonawca  nie  może  wystąpić  w  innych  ofertach  jako  Wykonawca  lub  Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
4) Oferta  musi  być  podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  

Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) 

status prawny Wykonawcy(ów)  lub  pełnomocnictwa  (pełnomocnictw)  wynika,  iż  do  
reprezentowania Wykonawcy(ów)  upoważnionych  jest  łącznie  kilka  osób  dokumenty  
wchodzące  w  skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost  z  dokumentu  stwierdzającego  status  prawny  Wykonawcy  (odpisu  z  
właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzonej kopii. 
6) Wzory  dokumentów  dołączonych  do  niniejszej  IDW  powinny  zostać  wypełnione  

przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej formie z niniejszą IDW. 

7) We  wszystkich  przypadkach,  gdzie  jest  mowa  o  pieczątkach,  Zamawiający  
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej 

oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 
8) Zamawiający zwróci  Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone   przez   nich   plany,   projekty,   rysunki,   modele,   próbki,   wzory,   programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład 
oferty,  w  tym  również te  przedstawiane  w  formie  oryginałów,  nie  podlegają  
zwrotowi przez Zamawiającego. 

9) Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem. 

14.2. Forma oferty 
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1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy 

niż A4.  Arkusze   o  większych   formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty 
sporządzone w języku   obcym   są   składane   wraz   z   tłumaczeniem   na   język   
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne  wypełnienia  we  wzorach  dokumentów  stanowiących  załączniki  do  
niniejszej IDW i wchodzących   następnie   w   skład   oferty   mogą   być  dokonane   
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty  przygotowywane  samodzielnie  przez  Wykonawcę  na  podstawie  wzorów 

stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego 
lub maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5) Wszystkie  zapisane  strony  oferty  powinny  być  ponumerowane.  Strony  te  powinny  
być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 

upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do 
oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez 

Zamawiającego (np.: prospekty   reklamowe   o   firmie,   jej   działalności,   itp.)   nie   
muszą   być   numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie   miejsca   w   ofercie,   w   których   Wykonawca   naniósł   poprawki   lub   
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczone przez   Zamawiającego)   muszą   być   parafowane   przez   osobę   (osoby)   
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych   przez   Wykonawcę   za   zgodność   z   oryginałem   kopii.   
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 
IDW powinny być złożone  w  formie  oryginału.  Zgodność  z  oryginałem  wszystkich  
zapisanych  stron  kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 

przez osobę (lub osoby, jeżeli   do   reprezentowania   Wykonawcy   upoważnione   są   
dwie   lub   więcej   osoby) podpisującą  (podpisujące)  ofertę  zgodnie  z  treścią   
dokumentu  określającego  status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. 
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 § 1; Kto, w celu 

uzyskania dla siebie lub kogo innego, od […]instytucji  dysponujących  
środkami  publicznymi  –  […]  zamówienia  publicznego,  przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o 
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia  finansowego,  
instrumentu  płatniczego  lub  zamówienia,  podlega  karze  pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

14.3. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru  stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru. 
c) Oświadczenie   Wykonawcy(ów)   o   spełnianiu   warunków   udziału   w 

postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszej IDW, 
d) Wykaz wykonanych dostaw sporządzony na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3  do  niniejszej  IDW  wraz  z  dokumentami  
potwierdzającymi,  że  roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

e) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 
f) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 

podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 
z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW, 

g) W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  
zamówienia, dokument  ustanawiający  Pełnomocnika  do  
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo  

reprezentowania  w postępowaniu i  zawarcia umowy  w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW. 

h) Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z 
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załącznikami sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

5 do niniejszej IDW 
i) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW i inne 

dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ. 
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści  z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
3) Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, 

jedynie wyceny robót   sporządzonej   na   podstawie   Opisu   Przedmiotu 

Zamówienia. 
14.4. Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  

przepisów  o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Wykonawca, który zastrzegł informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa jest 
zobowiązany do wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

W razie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w załączeniu 
do oferty Wykonawca składa wyjaśnienia dotyczące zastrzeżonych treści, zawierające w 
szczególności dowody, że zastrzeżone informacje: 
a) nie są upubliczniane, 

b) stanowią dla Wykonawcy wartość techniczną lub technologiczną, albo posiadają 
wartość gospodarczą, zostały zastrzeżone, i wymieni działania jakie podjął w celu 
zachowania ich poufności. 

 
15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 
a) Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

b) Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt. a, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ppkt. a. i b. 

d) Treść  zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał specyfikację   istotnych   warunków   zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
na tej stronie. 

15.2. Zmiany w treści SIWZ 
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten 
sposób zmianę  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  
Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie 

internetowej. 

b) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  
c) Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przedłużenia  terminu ofert  z uwzględnieniem 

czasu  niezbędnego  do  wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  ze  zmiany  
treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza 

tę informację na stronie internetowej. 
 

16. Oględziny miejsca realizacji zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje organizowania możliwość oględzin terenu objętego inwestycją 
przez Wykonawców. Oględzin można dokonać samodzielnie – teren otwarty, nieogrodzony. 

 
17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
- Arkadiusz Wójtowicz. 
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18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
18.1. Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w Dębicy, ul. Drogowców 2B, w 

nieprzekraczalnym terminie: 

 

12.04.2018r. 17
00

 

 

18.2. Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
PROCLEAN TANK CLEANING GROUP 

A. Wójtowicz i wspólnicy Sp. J. 
39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b, 

Oferta w postępowaniu na: 

„Zakup i dostawa samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku z grupy KST 76.” 

Nie otwierać przed dniem:  12.04.2018r. godz. 17
15

 
 
 

18.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
19.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 

Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę.  
Zmiany  lub wycofanie  złożonej  oferty  są  skuteczne  tylko  wówczas,  gdy  zostały  
dokonane  przed  upływem terminu składania ofert. 

19.2. Zmiana złożonej oferty 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem  "ZMIANA".  W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr.....”. 

19.3. Wycofanie złożonej oferty 

Wycofanie  złożonej  oferty  następuje  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według  zasad  obowiązujących  przy  składaniu  oferty.  
Odpowiednio  opisaną  kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 
 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: w Dębicy, ul. Drogowców 2B,  

 

12.04.2018r. 17
15

 

 
21. Tryb otwarcia ofert. 
21.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

21.2. W  trakcie  publicznej  sesji  otwarcia  ofert  nie  będą  otwierane  koperty  (paczki)  
zawierające oferty,  których  dotyczy  "WYCOFANIE".  Takie  oferty  zostaną  odesłane  

Wykonawcom  bez otwierania. 
21.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierających  oferty,  których  dotyczą  te  zmiany.  Po  stwierdzeniu  
poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 

21.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
c) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty. 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

21.5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4. 
a,b,c) niniejszej IDW. 
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22. Zwrot ofert bez otwierania. 
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania. 
 

23. Termin związania ofertą. 
23.1. Wykonawca  pozostaje  związany  złożoną  ofertą  przez 30  dni.  Bieg  terminu związania  

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
23.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 

3 dni przed upływem  terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

23.3. Zgoda   Wykonawcy   na   przedłużenie   okresu   związania   ofertą   jest  dopuszczalna   
tylko   z jednoczesnym  przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  
to  możliwe,  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. 

23.4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 
 

24. Opis sposobu obliczenia ceny. 
24.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 

24.2. 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. 
24.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny i porównania 

ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT. 
24.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 

części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
 

 
25. Kryteria oceny ofert. 
25.1. Wybór oferty dokonany zostanie przez Zamawiającego wg następujących kryteriów: 

1) Cena [C]          max. 80 pkt. 

2) Gwarancja za cały przedmiot zamówienia [G]     max. 20 pkt. 
 

Ad. 1) Kryterium „Cena [C]” 
Wartość punktowa kryterium [C] dla danej oferty obliczona zostanie wg wzoru  
C = (Cmin / C oferty) x  60 gdzie : 
C – ilość pkt. przyznanych ocenianej ofercie, 
C min. – jest to cena najniższej oferty, 

Coferty – jest to cena ocenianej oferty. 
 
Ad 2.) Kryterium „Gwarancja za cały przedmiot zamówienia” [G] 

Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji zostaną przyznane wg schematu: 
Za każdy 1 pełny miesiąc powyżej 24 wymaganych zamawiający przyzna 1 pkt., z tym że za 44 
pełne miesiące lub więcej zostanie przyznana maksymalna ilość 20 pkt. 

 

Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej: 
P = [Ilość pkt. cena max. 80pkt] + [ilość pkt. okres gwarancji max. 20pkt]  

25.2. Zamawiający dokona wyboru oferty która nie podlega odrzuceniu,  spełni wszystkie 
warunki postępowania. i osiągnęła największą ilość punktów wg powyższych kryteriów. 

25.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że złożone oferty uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

25.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

25.5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone 
oferty dodatkowe o takiej samej ilości punktów. 

  

26. Oferta z rażąco niską ceną. 
26.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia,  zwróci  się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  
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terminie  wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 
26.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne,  wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

26.3. Zamawiający odrzuca ofertę: 

a) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

27. Uzupełnienie oferty. 
27.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  
postępowaniu,  lub którzy  nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  
dokumenty  zawierające  błędy,  lub którzy  złożyli  wadliwe  pełnomocnictwa,  do  

ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

27.2. Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  
potwierdzić spełnianie  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  

oraz  spełnianie  przez oferowane  roboty  budowlane  i  usługi  wymagań  
określonych  przez  zamawiającego,  nie później niż w dniu, w którym upłynął 
termin składania ofert. 

27.3. Zamawiający  wezwie  także  Wykonawców,  w  wyznaczonym  przez  siebie  
terminie,  do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszej 
SIWZ. 

 
28. Tryb oceny ofert. 
28.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
28.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 

zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 
treści. 

28.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
a) oczywiste omyłki pisarskie 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

28.1.3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona w 
zakresie ujętym w pkt. 28.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie omyłek  
ujętych w pkt. 28.1.2, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 

28.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z 

zastrzeżeniem treści pkt. 27 niniejszej IDW. 
28.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 

informacji. 
b) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona. 

c) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków 

przewidzianych prawem. 
 

29. Wykluczenie Wykonawcy. 
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29.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z  postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia stosownie do treści oświadczenia. 
29.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego 

postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

 
30. Odrzucenie oferty. 
30.1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

a) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ. 
b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny 

f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki nieistotnej. 

g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

30.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

31.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 

31.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

31.3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz cenę wybranej oferty. 

 
32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 
32.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej; 

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie; 

e) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
f) podlega  unieważnieniu  w  części  wykraczającej  poza  określenie  przedmiotu  

zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

32.2. Przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, w zakresie: 

32.2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:   
a) warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie zmiany przepisów, która skutkować będzie 

koniecznością wprowadzenia zmian, a której Zamawiający nie był w stanie przeiwdzieć 
w trakcie przygotowywania postępowania 

b) działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ 

na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub 
których wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 

lub przewidzieć, jak również inne przeszkody  i utrudnienia w wykonywaniu 
przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie, 

c) następstwem okoliczności związanych z decyzją o dofinansowanie, jej terminów lub 
jej zmian. 

Przedłużenia terminu dokonuje się o długość okresu, w jakim okoliczności 
wystąpiły. 

32.2.2. zmiana płatności: 
a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 

a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 
wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy; 

b) miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych 

w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. 
32.2.3. zmiany zakresu rzeczowego: 
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a) wykonanie świadczeń zamiennych (parametrów zamiennych), których wykonanie nie 

będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia 
wykonawcy. 

32.2.4. pozostałe zmiany:  
a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT, 
b) wydłużenie okresu  rękojmi, o dowolny okres. 
c) dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, że będą one służyły 

prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

32.2.5. Wszystkie postanowienia z pkt. 32.2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

32.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 
32.4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 

 

33. Unieważnienie postępowania. 
33.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 

przypadkach: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
e) Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nieotrzymania 

dofinansowania w całości lub w części, bądź też powtórzenia czynności albo 
unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu 
wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznym. 

33.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku drogi faksowej oraz poczty 
elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić 

fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia 
oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej lub poczty elektronicznej uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została 
niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do piątku 
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może zwracać 
się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, 
sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie, faxem lub 

pocztą elektroniczną pod adres i numery kontaktowe podane na początku niniejszej SIWZ 
 

35. Podwykonawstwo. 
Zamawiający żąda wskazania przez  Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Oferty. 

 
36. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 

37. Informacje  o  formalnościach  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  
wyborze  oferty  w  celu zawarcia umowy. 

37.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni  od dnia, w 
którym nastąpi rozstrzygnięcie dostarczy Zamawiającemu: 

a) 2 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy, 
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b) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia (w 

przypadku zaistnienia takiej okoliczności). 
c) projekty umów z podwykonawcami. 
d) Kartę technologiczną wózka 

37.2. Zamawiający zawrze umowę w terminach nie krótszych niż 5 dni, ale nie później jednak 
niż przed upływem terminu związania ofertą. 
 

38. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
 

Wzór Formularza Oferty. 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Wzór wykazu wykonanych dostaw. 

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

Opis techniczny wybranych elementów technologii 
 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej 
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników  oraz odmiany wyrazów 
wynikające ze  złożenia oferty wspólnej.  Wprowadzone zmiany  nie  mogą zmieniać treści 
załączników. 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularz oferty 
 

FORMULARZ OFERTY 

na: ZAKUP I DOSTAWĘ SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO  

DO PRZEŁADUNKU Z GRUPY KST 76.  
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/2018 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
PROCLEAN TANK CLEANING GROUP  
A. Wójtowicz i wspólnicy Sp. J. 
39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

   

   

 
3.   OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam/y że jestem/śmy: mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem / średnim 
przedsiębiorstwem.1    
 

UWAGA: 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.   
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.   

    
 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1)    zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2)    gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 
wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, 
3)    cena  mojej  (naszej)   oferty  za  realizację   całości   niniejszego  zamówienia  wynosi   
netto   (bez VAT)...................................................................................[PLN] 

słownie: ................................................................................. [PLN] 

plus należny podatek VAT w wysokości …........% 
tj.  .......................................................................................... [PLN] 

(słownie: ……………………………………………………….… [PLN] 
Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN] 

(słownie: ……………………………………………................. [PLN] 
 

Oferuje gwarancję na cały przedmiot zamówienia wynoszącą ….. miesięcy. 

 
4)   niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5)    zobowiązuję się realizować zadanie w terminie:  10 tygodni od daty zawarcia 
umowy. 

                                                           
1 Wykonawca skreśla niepotrzebne  
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8)    akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury 

9)    wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości 5 000 zł zostało [złożone w formie 
……………………………………………………………………….…………………………………] / [przelane na konto 

zamawiającego]
1
 

10)  akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
11)  w  przypadku  uznania  mojej  (naszej)  oferty  za  najkorzystniejszą  umowę  
zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego. 
12) Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów   i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)2: 

 Wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
 

 Wybór ofert będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) 
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wartość towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………………………. zł netto. 

        
 POUCZENIE 
 Drugi przypadek dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania 
wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

a) Wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów 
b) Mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o 

podatku od towarów i usług 
c) Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego podatku VAT przy porównaniu cen ofertowych .   
 

13) Oświadczam(y), że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej. 

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

   

   

     

 POUCZENIE 
 Stosownie do art. 4  pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji  
i  konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się 

wszystkich  przedsiębiorców, którzy   są   kontrolowani w   sposób   bezpośredni   lub   
pośredni  przez  jednego  przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.   

 
 
14)  składam(y)  niniejszą  ofertę  [we  własnym  imieniu]  /  [jako Wykonawcy  wspólnie  

ubiegający  się  o udzielenie zamówienia]
2
 

15)  nie  uczestniczę(ymy)  jako  Wykonawca  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej  w  celu  
udzielenie niniejszego zamówienia, 
16)  [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania
3
: 

 

a)    

b)    

 

15)   Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach 
16)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

                                                           
2  Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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podwykonawcom]
4
: 

 

a)  

b)  

 
5. Podpis(y): 

1)      

2)      

3)      

 
1  

Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

2 
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

3 
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4 
Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/2018 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
PROCLEAN TANK CLEANING GROUP  
A. Wójtowicz i wspólnicy Sp. J. 
39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b 

 
2. WYKONAWCA: 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y) ŻE : 

 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
zadaniu p.n. 

ZAKUP I DOSTAWA SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO  

DO PRZEŁADUNKU Z GRUPY KST 76. 
 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponuję(emy) odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  

wykonania niniejszego zamówienia; 
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia; 
 
 

 
 

PODPIS(Y): 
 

1)      

2)      

3)      
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Załącznik nr 3 – - Wzór wykazu wykonanych dostaw. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/2018 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 
PROCLEAN TANK CLEANING GROUP  
A. Wójtowicz i wspólnicy Sp. J. 
39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b 

 
WYKONAWCA: 

   

   

 

 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy: 
 

1.         

2.         

3.         

 
 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane 
należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie, skutkuje 
nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy. 

 
PODPIS: 

1)      

2)      

3)      

 

 
 

5 
Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                        ZP/1/2018 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

PROCLEAN TANK CLEANING GROUP  
A. Wójtowicz i wspólnicy Sp. J. 
39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b 

WYKONAWCA: 

   

   

 
 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ nie jestem: 

1) wykonawcą, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 

r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcą, którego urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, 
zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) wykonawcą, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcą, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcą, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9) wykonawcą, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcą będącym podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
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o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 
12) wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.. 
 
 
PODPIS: 

 
 

1)      

2)      

3)      
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Załącznik nr 5– Opis techniczny przedmiotu zamówienia 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/1/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
PROCLEAN TANK CLEANING GROUP  
A. Wójtowicz i wspólnicy Sp. J. 

39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b 
 
WYKONAWCA: 

   

   

 

 

 

 

[tak/nie] 

[tak/nie] 

[tak/nie] 

[tak/nie] 

 

 

[tak/nie] 

[tak/nie] 
 

 

[tak/nie] 
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[tak/nie] 
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Instrukcja wypełniania: 

1. W powyższej tabeli Wykonawca winien wypełnić ostatnią kolumnę w następujący sposób: 
a) W przypadku żądania podania parametru – należy wpisać jego wartość, 
b) W przypadku żądania nazwy – należy podać jego pełną nazwę, producenta, typ, nr itp. 
c) Tylko w przypadku, kiedy w przedostatniej kolumnie znajduje się [tak/nie] – można 

wypełnić wpisując potwierdzenie lub zaprzeczenie spełniania żądanego parametru, 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany układu i proporcji powyższej tabeli, pod 

warunkiem iż po zmianie zawierać będzie dokładnie te same elementy opisu. 
3. Do niniejszego opisu, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane urządzenia 

warunków postawionych przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć kopie 
instrukcji, kart katalogowych, certyfikatów itp. lub ewentualnie wydruki ze stron 
internetowych. Jedynie pochodzące od producenta danego elementu zamówienia 
dokumenty brane będą do oceny przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedstawionych powyżej danych w 

oparciu o własne źródła i informacje uzyskane od producentów. 
 

PODPIS: 

1)      

2)      

3)      
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Część II – Wzór umowy 

 
UMOWA nr …/2018 

 
zawarta w dniu .................2018r. w Dębicy, pomiędzy: PROCLEAN TANK CLEANING GROUP A. 
Wójtowicz i wspólnicy Sp. J.  z siedzibą w: 39-200 Dębica, ul. Drogowców 2b, NIP: 
……………….., REGON: ……………………….. zwaną dalej ODBIORCĄ lub ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowanym przez ………………… – …………………….. 

 
a  
................................................................ z siedzibą: 
......................................................................... zarejestrowaną w: 
................................................., NIP: ..........................., REGON: ...................... zwanym 
dalej DOSTAWCĄ lub WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez …………………………  

 
§ 1 

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego znak ZP/1/2018, w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
 

ZAKUP I DOSTAWA SAMOJEZDNEGO WOZU WYSIĘGNIKOWEGO 

DO PRZEŁADUNKU Z GRUPY KST 76 

 
 
Zamówienie dofinansowane w ramach: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 
Nazwa programu: ……………………………………………………. 
 
Przedmiotem umowy jest:  
Zakup i dostawa samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku z grupy KST 76 - 1 sztuka, 

- posiadającego co najmniej przekładnie hydrodynamiczną 5 stopniową automatyczną,    
- udźwig nie mniej niż. 42 000 kg,  

- wysokość podnoszenia co najmniej 15 100 mm, 
- moc co najmniej 260 kW. 
- uchwyt kontenera od góry - teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie za pomocą silników 
hydraulicznych i łańcuchów. 
- możliwość obrócenia kontenerem w powietrzu, co jest niemożliwe przy tradycyjnym wózku 

widłowym pierwotnie planowanym; 
- podnoszenie za pomocą „rygli”  kontenerów będących w obrocie handlowym w Europie (ISO 20',30' 
i 40', z automatycznym rozsuwem chwytnika dla każdego typu sterowanym z kabiny) 
- możliwość podnoszenia częściowo lub w całości załadowanych kontenerów stojących nie tylko przed 
wózkiem ale i w drugim lub trzecim rzędzie, gdzie: 
- 1 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 42 000 kg do pełnej wysokości 

- 2 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 25 000 kg do pełnej wysokości 
- 3 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 12 000 kg do pełnej wysokości   
- silnik spełniający normy emisji spalin EUR IV, układ SCR 
- odległość między osiami max 6 000 mm 
 

Dodatkowe uwarunkowania, ujęte w cenie umowy: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył gotowy do użycia pojazd do siedziby 

Zamawiającego wraz ze wszystkimi niezbędnymi do zarejestrowania pojazdu dokumentami. 
2. Pojazd ma być wolny od wad, sprawny, nadający się do natychmiastowego użytkowania. 
3. W okresie gwarancyjnym przeglądy gwarancyjne i wymagane przez producenta pojazdu odbywać 

się będą bezpłatnie, Zamawiający pokrywa jedynie koszty materiałów eksploatacyjnych, które 
ulegają wymianie podczas przeglądów. 

4. Samochód musi posiadać deklarację zgodności WE, potwierdzającą spełnienie obowiązujących 
w Unii Europejskiej norm technicznych oraz bezpieczeństwa. 

5. Po dostarczeniu pojazdu Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla 
pracowników w zakresie prowadzenia, obsługi i konserwacji pojazdu. Salę do prowadzenia 
szkolenia dla maksymalnie 6 osób udostępnia Zamawiający. Szkolenie ma odbyć się według 
następującego harmonogramu: 
a) 1 etap – minimum 1 dniowe szkolenie po dostarczeniu pojazdu. 
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b) 2 etap – po minimum 1 miesiącu użytkowania pojazdu. 

§ 2 
Termin zakończenia całego zakresu prac objętego umową ustala się na dzień ……………….. 

§ 3 
Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla zamawiającego postanowienia i 
zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one obowiązujące przy wykonaniu umowy na wykonanie 
zamówienia publicznego. 

§ 6 
Nadzór techniczny nad wykonywaną dostawą i montażem w imieniu Zamawiającego sprawować 
będzie: 
………………………………………………………………………………………….. 

§ 7 
Funkcję Przedstawiciela Wykonawcy w dokonującego odbioru pojazdu pełnił będzie:     
................................................................................................ 

  ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu) 

§ 8 

1. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem komplet dokumentów tj. homologacja kompletnego 
pojazdu, instrukcja obsługi itp. 

2. Wykonawca oświadcza iż dostarczony pojazd spełnia wszystkie wymogi techniczne i jest 
dopuszczony do poruszania się po drogach. 

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu 
zgodnie z zakresem zawartym w SIWZ. 

§ 9 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

- netto:  ............................ zł  
- VAT (...%):  .............................zł 
- brutto  .............................zł 
słownie brutto: ........................................................................................................ 

2. Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy i wszystko co 
jest konieczne dla właściwej, realizacji i ukończenia dostawy oraz usunięcia wszelkich wad. 

3. Rozliczenie wykonanych dostaw odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej 
przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

§ 10 
1. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót oraz ich odbiorze na podstawie 

protokołu odbioru końcowego 
2. Rozliczenie końcowe sprawdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca przedłoży 

w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi. 
3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury za wykonaną i odebraną 

dostawę potwierdzoną przez Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 30 dni od daty odbioru 
pojazdu na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zmawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów rozliczeniowych zgodnie z 
wymogami programu. 

§ 11 
Faktura wystawiana będzie z terminem płatności 30 dni. 

§ 12 
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP …………………….., 

jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur 
VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr ident. 

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

§ 13 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy dostawy: 

1) ............................................................................................................................... 
(określić zakres rzeczowy i kwotę) 

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

3) ............................................................................................................................... 
2. Pozostały zakres dostawy Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców. 

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

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota) 

2) ............................................................................................................................... 
3) ............................................................................................................................... 



 

Nazwa zamówienia : Zakup i dostawa samojezdnego wozu 
wysięgnikowego do przeładunku z grupy KST 76. 

27 

 

§ 14 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot odbioru 
posiadający wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od umowy. 

2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

4. Komisję odbioru zwołuje Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej czynności jak również nie 
przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upoważnia Wykonawcę do przeprowadzenia 

jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą końcową. 

§ 15 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot dostawy. 
2. Okres gwarancji ustala się na … miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego 

bezusterkowego lub daty protokołu usunięcia usterek. 
3. 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem 

ustalenia terminu przeglądu i odbioru ostatecznego. 
4. Wykonawca gwarantuje serwis wózka w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia usterki przez 

Zamawiającego. 

§ 16 
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad  i usterek 
c) za inne niż określone w pkt. a) i b) nienależyte wykonanie umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.  
d) za każdą rozpoczętą godzinę reakcji serwisu ponad 24 wymagane – 500 zł. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za zwłokę w zapłacie 

faktury. 
§ 17 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 
szkody. 

2. Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony 
opierać będą    o przepisy Kodeksu Cywilnego 

§ 18 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy gdy: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu 
odbioru  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 

wynikających z umowy 
2. Zamawiającemu gdy: 

w razie wystąpienia 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 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 19 
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar 

odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
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§ 20 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Zakazuje się cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy. 

§ 21 
1. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia woli związane z niniejszą umową wymagają formy 

pisemnej i powinny być doręczone za potwierdzeniem odbioru (osobiście lub listem poleconym) 
na adres wskazany w umowie lub podany przez Stronę w zawiadomieniu o zmianie adresu. 

2. Strony oświadczają, że w przypadku niepodjęcia korespondencji wysłanej na adresy wskazane w 
niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadesłanie będzie uznawane przez 
Strony jako doręczenie korespondencji, a oświadczenia w niej zawarte za złożone w terminie 14 
dni od daty nadania. 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egz. po 2 egz. dla każdej ze stron.  

 

W Y K O N A W C A :                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y : 
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Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia 

                                                                                            Nr sprawy: ZP/1/2018 

1. Przedmiotu zamówienia 
Zakup i dostawa samojezdnego wozu wysięgnikowego do przeładunku z grupy KST 76 - 1 sztuka, 
- posiadającego co najmniej przekładnie hydrodynamiczną 5 stopniową automatyczną,    
- udźwig nie mniej niż. 42 000 kg,  
- wysokość podnoszenia co najmniej 15 100 mm, 

- moc co najmniej 260 kW. 
- uchwyt kontenera od góry - teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie za pomocą silników 
hydraulicznych i łańcuchów. 
- możliwość obrócenia kontenerem w powietrzu, co jest niemożliwe przy tradycyjnym wózku 
widłowym pierwotnie planowanym; 
- podnoszenie za pomocą „rygli”  kontenerów będących w obrocie handlowym w Europie (ISO 20',30' 

i 40', z automatycznym rozsuwem chwytnika dla każdego typu sterowanym z kabiny) 

- możliwość podnoszenia częściowo lub w całości załadowanych kontenerów stojących nie tylko przed 
wózkiem ale i w drugim lub trzecim rzędzie, gdzie: 
- 1 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 42 000 kg do pełnej wysokości 
- 2 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 25 000 kg do pełnej wysokości 
- 3 rząd kontenerów udźwig nie mniej niż 12 000 kg do pełnej wysokości   
- silnik spełniający normy emisji spalin EUR IV, układ SCR 

- odległość między osiami max 6 000 mm 
 
Dodatkowe uwarunkowania, ujęte w cenie umowy: 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył gotowy do użycia pojazd do siedziby 

Zamawiającego wraz ze wszystkimi niezbędnymi do zarejestrowania pojazdu dokumentami. 
2. Pojazd ma być wolny od wad, sprawny, nadający się do natychmiastowego użytkowania. 
3. W okresie gwarancyjnym przeglądy gwarancyjne i wymagane przez producenta pojazdu odbywać 

się będą bezpłatnie, Zamawiający pokrywa jedynie koszty materiałów eksploatacyjnych, które 
ulegają wymianie podczas przeglądów. 

4. Samochód musi posiadać deklarację zgodności WE, potwierdzającą spełnienie obowiązujących 

w Unii Europejskiej norm technicznych oraz bezpieczeństwa. 
5. Po dostarczeniu pojazdu Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla 

pracowników w zakresie prowadzenia, obsługi i konserwacji pojazdu. Salę do prowadzenia 

szkolenia dla maksymalnie 6 osób udostępnia Zamawiający. Szkolenie ma odbyć się według 
następującego harmonogramu: 
a) 1 etap – minimum 1 dniowe szkolenie po dostarczeniu pojazdu. 
b) 2 etap – po minimum 1 miesiącu użytkowania pojazdu. 

 
Zamawiający wymaga aby serwis urządzenia reagował na zgłoszenie usterki w czasie nie dłuższym 
niż 24 godz. od zgłoszenia. 

 
Wspólny słownik zamówień publicznych: 

42415110-2 Wózki widłowe 
42415100-9 Pojazdy z podnośnikami 
42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 

 
Parametry wymagane: 

Nazwa Parametr wymagany 

Produkcja urządzenia Urządzenie fabrycznie nowe 

Dokumentacja techniczna dostarczana razem z 
urządzeniem 

instrukcja operatora w dwóch egz. w j. polskim +  
wersja elektroniczna 

  instrukcja konserwacji w j. polskim w dwóch egz. 
zawierająca listę kodów błędów urządzenia, schematy 
hydrauliczne i elektryczne + wersja elektroniczna 

Wysięgnik teleskopowy, sterowany hydraulicznie z kabiny operatora 

Chwytnik teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie za pomocą 
silnikow hydraulicznych i łańcuchów, oryginalny 
producenta urządzenia 

Rodzaj podnoszonych kontenerów ISO 20',30' i 40', z automatycznym rozsuwem 
chwytnika dla każdego typu sterowanym z kabiny 

przesuw boczny siłownikiem hydraulicznym min 800 mm prawo - lewo 
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synchroniczne podnoszenie (jednoczesny wysuw 
masztu i podnoszenie masztu dla pionowego 
podnoszenia ładunku) 

tak, przy pomocy przycisku w kabinie 

układ awaryjnego opuszczania wysięgnika 

mechaniczny przechył chwytnika prawo-lewo tak, min 3 stopnie 

grawitacyjny przechył chwytnika przód-tył tak, z tłumieniem olejowym dwoma siłownikami 

ślizgi nie wymagające smarowania w wysięgniku i w chwytniku 

obrót chwytnika z ładunkiem pełny, min. 195 stopni w jedną i min 105 stopni w 
drugą stronę od położenia wyjściowego 

sygnalizacja świetlna kolorami dobrze widoczna dla 
operatora określająca stan pracy chwytnika 

tak, typu LED, również zdublowana w kabinie dla 
bezpieczeństwa pracy urządzeniem 

mozliwość wyboru automatycznego ryglowania 
kontenerów 

tak, z kabiny 

haki w narożnikach chwytnika do przenoszenia 
innych ładunków 

tak, cztery haki w narożach chwytnika 

1 rząd kontenerów na placu składowym w odległości 
środka kontenera min. 1965 mm od czoła przednich 
kół urządzenia 

Min. 42000 kg do pełnej wysokości podnoszenia 

2 rząd kontenerów na placu składowym w odległości 
środka kontenera min. 3815 mm od czoła przednich 
kół urządzenia 

Min. 25000 kg do pełnej wysokości podnoszenia 

3 rząd kontenerów na placu składowym w odległości 
środka kontenera min. 6315 mm od czoła przednich 
kół urządzenia 

Min. 12000 kg do pełnej wysokości podnoszenia 

Nominalna wysokość podnoszenia urządzenia 

1 rząd kontenerów na placu składowym w odległości 
środka kontenera min. 1965 mm od czoła przednich 
kół urządzenia 

5 x ISO 8'6'' i 5 x ISO 9'6'' 

2 rząd kontenerów na placu składowym w odległości 
środka kontenera min. 3815 mm od czoła przednich 
kół urządzenia 

5 x ISO 8'6'' i 4 x ISO 9'6'' 

3 rząd kontenerów na placu składowym w odległości 
środka kontenera min. 6315 mm od czoła przednich 
kół urządzenia 

4 x ISO 8'6'' i 3 x ISO 9'6'' 

Silnik napędowy wysokoprężny turbodoładowany spełniający normę emisji spalin EUR IV, układ SCR 

Moc znamionowa silnika napędowego min. 260 kW 

paliwo - olej napędowy olej napędowy ogólnodostępny w sprzedaży spełniający 
ogólne obowiązujące normy jakościowe 

zbiornik paliwa min. 500 litrów 

Skrzynia biegów w pełni automatyczna, hydrokinetyczna, europejskiego 
producenta 

Liczba przełożeń skrzyni biegów min 5 biegów w przód i min. 3 biegi w tył 

prędkość jazdy z ładunkiem w przód min 20 km/h 

prędkość jazdy bez ładunku w przód min 25 km/h 

wysokość w stanie złożonym max 4700 mm 

odległość pomiędzy osiami 2 osie, max 6000 mm 
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max. odległość od podłoża do zamków 
kontenerowych (spodu chwytnika) - wys. 
Podnoszenia 

min. 15000 mm 

całkowita długość urządzenia z chwytnikiem 
ustawionym prostopadle do osi wzdłużnej podwozia 
urządzenia (pozycja parkingowa) 

max 11500 mm 

największa szerokość podwozia max 4150 mm po obrysie podwozia w dolnej części 

masa własna urządzenia bez ładunku max 68000 kg 

Hydraulika robocza:   

rozdzielony układ hydrauliczny hamulców i 
hydrauliki roboczej 

tak, z dwoma oddzielnymi zbiornikami 

hydraulika robocza pompy o zmiennej wydajności 

  wydatek pomp reagujący na obciążenie 

hamulec roboczy na przedniej osi, hydrauliczny, 
bezobsługowy, zamknięty, z mokrymi tarczami 

tak, pedał hamulca podwójny w kabinie po prawej i 
lewej stronie kolumny kierowniczej z funkcją 
rozsprzęglania skrzyni biegów 

hamulec postojowy tarczowy, suchy, załączany 
sprężynowo, rozłączany elektro-hydraulicznie 

tak, zamontowany na wale napędowym z aktywacją z 
kabiny 

elektroniczny, w pełni automatyczny układ 
przeciążenia zapewniający bezpieczeństwo pracy 
urządzenia 

tak 

sterownie kierunkiem jazdy przy pomocy ergonomicznej kierownicy w kabinie tylną 
osią skrętną z siłownikiem dwustronnego działania 

kabina zamknięta, zapewniająca komfort pracy operatora, z 
regulowanym fotelem amortyzowanym mechanicznie 
wyposażonym w podłokietnik i pas bezpieczeństwa, z 
sygnalizacją dzwiękową i graficzną na wyświetlaczu w 
sytuacji opuszczenia fotela przez operatora bez 
załączenia hamulca postojowego 

konsola sterująca głównymi funkcjami roboczymi 
urządzenia 

regulowana elektrycznie, po prawej stronie fotela 
operatora w kabinie, joystick sterujący głównymi 
funkcjami roboczymi urządzenia 

  wycieraczki na oknie przednim, tylnym i dachowym z 
trybem pracy ciągłym i przerywanym wyposażone w 
spryskiwacze 

  klimatyzacja i ogrzewanie sterowane z wewnątrz 
kabiny, dostosowująca warunki pracy w kabinie do 
zadanych przez operatora paramaterów 

przycisk obejścia hydrauliki roboczej tak 

wyświetlacz ciekłokrystaliczny w kabinie obrazujący prędkość jazdy 

  napięcie instalacji elektrycznej 

  aktualnie wybrany bieg 

  temperatura oleju hydraulicznego 

  temperatura płynu chłodzącego silnika 

  cisnienie oleju silnika 

  odległość środka ciężkości ładunku od urządzenia 

  wysunięcie masztu 

  kat pochylenia masztu 

  zegar 

  obroty silnika 
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poziom paliwa 

  obsługę systemu CAN-BUS z wyświatlaniem kodów 
błędów 

  waga ładunku, niezależnie od położenia wysięgnika 

  licznik chwytów kontenerów z funkcją zerowania 
dostępny na wyświetlaczu w kabinie 

kierownica i kolumna kierownicza regulowane pod kątem i na wysokość 

kabina z możliwością przemieszczania w poziomie 
(ręcznie) 

tak 

lusterka wsteczne jedno w kabinie, min. 2 na podwoziu urządzenia 

oświetlenie robocze kierunkowskazy i światła awaryjne z przodu i z tyłu 
urządzenia typu LED 

instalacja elektryczna 24 V DC dwa światła robocze na przednich błotnikach, LED 

  dwa światła stop z tyłu, migające podczas jazdy w tył 
typu LED 

  światła postojowe z przodu i z tyłu LED 

  min dwa światła robocze na dachu kabiny oświetlające 
pole robocze LED 

  min. 2 światła robocze na wysiegniku LED 

  min. 2 światła robocze na chwytniku oświetlające pole 
robocze, LED 

  obrotowe światło ostrzegawcze, żółte, z tyłu wysiegnika 

  dwa światła cofania przy załączonym biegu wstecznym, 
LED 

  przycisk obejścia układu przeciążenia na pulpicie w 
kabinie 

akustyczny sygnał cofania tak 

ogumienie bezdętkowe o rozmiarze 18.00x25, 
bieżnikowane 

parametry dobrane do nacisków osi urządzenia 

  4 koła z przodu, 2 koła z tyłu, koła wymienne pomiędzy 
osiami  
system nadzoru i monitorowania urządzeniu w 
technologii GPS z dostępem przez przeglądarkę 
internetową 

malowanie oryginalne kolory producenta urządzenia, podwozie  

 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie                     z 
wbudowanymi materiałami i urządzeniami. 
 
2) Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie i przestrzeganie hierarchii dokumentów. Dokumenty 
składające się na zamówienie należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W celu interpretacji 
niewielkich rozbieżności w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia ustala się 

następującą kolejność ich ważności: 

a) Niniejsza Umowa z Wykonawcą 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
c) Oferta WYKONAWCY z dnia ……………….. 

Jeżeli wystąpią zmiany w przedmiocie umowy, będą one miały kolejność ważności taką jak 
dokumenty, które je modyfikują. Jeżeli zostaną ujawnione dwuznaczności lub znaczne rozbieżności 
między przedmiotowymi dokumentami to Inspektor Nadzoru udzieli w tym zakresie niezbędnych 

wyjaśnień lub wyda WYKONAWCY konieczne polecenia.  
3) Wszelkie nazwy własne produktów użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako 

definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 
projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami / urządzeniami równoważnymi innych 
producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SIWZ z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana 
spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.  

Wszelkie nazwy norm użyte w SIWZ należy traktować jako przykładowe, możliwe do 
zamienienia przez równoważne normy.  


