
 

 
Rakszawa, 12/09/2012 r. 

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

ENERGOKOM SP. Z O.O. 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008578, z kapitałem zakładowym w 

wysokości 5 537 450,00 zł opłaconym w całości  
z siedzibą: 37-111 RAKSZAWA 334 

 TEL/FAX: 17-22-49-327  

NIP: 815-16-01-517 

REGON:  691545514 

www.energokom.pl 

e-mail: energokom@poczta.fm 
 
 

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr ZUK-8/ZP/2012. Postępowanie realizowane na podstawie 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą PZP” 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

 „Zakup pojazdu i sprzętu asenizacyjnego do wywozu 

nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych” 
 

 

 

Wykaz dokumentów składających się na SIWZ: 

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami 

Rozdział II: Opis przedmiotu zamówienia 

Rozdział III: Wzór Umowy 
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ROZDZIAŁ I 

  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

 
 
I. Zamawiający 

 

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie 

z siedzibą: 37-111 Rakszawa 334 

Tel/fax: 17-22-49-327 

NIP: 815-16-01-517 

REGON: 691545514 

www.energokom.pl 

e-mail: energokom@poczta.fm 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego; na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego, oraz w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” dostępna jest na stronie 

internetowej Zamawiającego. Również na tej stronie Zamawiający zamieści ewentualne pytania 

zadawane przez Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego, oraz ewentualne modyfikacje SIWZ 

dokonywane przez Zamawiającego. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi dokument, który 

obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

 

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa: 

- Ciągnika o mocy nie mniej niż 107 KM, ilość cylindrów min. 4, napęd na 4 koła, emisja normy 

spalin min. EURO III, wałek odbioru mocy (przód, tył) 

- Wozu asenizacyjnego jednoosiowego, konstrukcja samonośna, poj. Min. 4000 litrów, grubość 

blachy zbiornika min. 5 mm, zbiornik-ocynk, wydajność sprężarki min. 4350 litr/minutę, 

 dla ZUK „ENERGOKOM” Sp. z o.o. w Rakszawie.  

Szczegółowy opis przedmiotu i wymaganych minimalnych parametrów zamówienia zawarty 

jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ. 
2. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

1) 16.70.00.00-2 ciągniki 

2) 34.14.45.00-3 pojazdy do transportu odpadów i ścieków 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

9.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w momencie 

zaistnienia sytuacji, której nie mógł wcześniej przewidzieć i wykonanie zamówienia nie leżałoby w 

interesie Zamawiającego. 

 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 

1. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2012.  

2. Termin płatności – po przyjęciu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru -  do 

14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT 

 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: 

Posiada aktualne uprawnienia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: 

W okresie  trzech lat przed upływem terminu składania ofert dokonał dostawy co najmniej 1 

ciągnika rolniczego o, wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN netto. 

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty 

oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów.  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty 

oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

5) W celu potwierdzenia że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego: 
Zamawiający żąda opisów, fotografii (np. folder) do oferowanych urządzeń. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału, na podstawie dokumentów i oświadczeń 

załączonych przez Wykonawcę do oferty na zasadzie: spełnia/nie spełnia wymaganego 

warunku. 

2. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby 

przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

 



 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagania Zamawiającego 

dotyczące treści oferty. 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

a) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia 

określone na formularzu stanowiącym  załącznik nr 2 do SIWZ. 

b) Wykaz wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

dostaw o podobnym charakterze jak objęte niniejszym postępowaniem, w tym  co 

najmniej 1-ego ciągnika rolniczego o wartości nie mniejszej niż  100 000,00 PLN 

netto; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 

załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. 

  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy: 

a) Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu 

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,  

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, załącza odpowiednie dokumenty z uwzględnieniem § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 

Nr 226, poz. 1817).  

4. Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentacji, a każda ich  

strona parafowana.   

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty z zachowaniem sposobu 

reprezentacji. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za wyjątkiem niniejszej 

specyfikacji Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na 

adres: 



 

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie 

37-111 Rakszawa 334 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazane  

faxem lub drogą elektroniczną  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła  do 

adresata w taki sposób że mógł się z nimi zapoznać przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie. 

- faks nr: (17) 22-49-327 

- adres poczty elektronicznej: energokom@poczta.fm 

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego 

jest: 

Ryszard Kuca tel/fax 17-22-49-327 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 

3. Wyjaśnień do specyfikacji udziela się Wykonawcom – na ich pisemny wniosek – niezwłocznie, 

pod warunkiem, że wniosek ten wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego w terminie 

późniejszym niż określony w pkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 3. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

8. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

9. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, w każdym czasie, zmienić treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, oraz zamieści ją 

na swojej stronie internetowej. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 

11. Wykonawca winien własnym staraniem uzyskać informacje o przedmiocie zamówienia. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu składania ofert. 

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

3. 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 

wyznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  
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X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Oferta powinna zawierać kolejno: 
  

1) wypełniony i podpisany  formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. Wymaga się, by każda ze stron formularza 

ofertowego była  parafowana przez osoby składające ofertę. 

2) Oświadczenie Wykonawcy, że na dzień składania ofert spełnia warunki określone w 

Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

3) Oświadczenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Załączniku nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. 

4) Wykaz wykonanych w okresie  trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

dostaw o podobnym charakterze jak objęte niniejszym postępowaniem, w tym  co 

najmniej 1-ego ciągnika rolniczego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN netto 

(sto tysięcy złotych); z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane 

należycie. 

5) Opis przedmiotu przedstawiający szczegółową specyfikację  oferowanej dostawy 

ciągnika i przyczepy asenizacyjnej na Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji 

6) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

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

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

9) Parafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiący integralną część niniejszej 

SIWZ. 

10) Opis, fotografie (np. folder) do oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia, że 

dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

11) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale 

lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 

12) Pełnomocnictwo do podpisania oferty złożone w formie określonej w ust. 4, o ile 

umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów 

rejestrowych załączonych do oferty.   

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. Oferta musi 

być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym. 



 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną w dokumentach rejestrowych 

podmiotu do reprezentacji Wykonawcy, lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do 

dokonania niniejszej czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji podmiotu. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę/osoby uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy. 

6. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie. 

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z zachowaniem sposobu reprezentacji, z 

wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust.  4  niniejszego rozdziału. Zgodność z 

oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę uprawnioną 

do reprezentacji Wykonawcy.  

8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za 

spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści ww. oświadczeń i 

dokumentów. 

9.  Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik 

postępowania spowoduje wykluczenie go z postępowania, a ofertę uzna się za odrzuconą. 

10. Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz 

opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji. 

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie /nieprzejrzystym 

opakowaniu/. Kopertę /opakowanie/ należy zaadresować jak poniżej: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. 

13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę. 

14. Zamawiający żąda, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazał tę 

część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, oraz określił jej 

wartość procentową w całości kwoty zamówienia. Stosowną informację Wykonawca ma 

obowiązek zamieścić na formularzu ofertowym. 
  

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w 

Rakszawie, w zamkniętej kopercie /nieprzejrzystym opakowaniu/ nie później niż do dnia 20 

września 2012 r. do godz. 10
00

.  

2. Oferty przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Poczty Kurierskiej będą zakwalifikowane 

do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym powyżej i potwierdzenia pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.  

Zakład Usług Komunalnych  

ENERGOKOM Sp. z O.O. 

37-111 Rakszawa 334 

 

„OFERTA –   Zakup pojazdu i sprzętu asenizacyjnego do wywozu 

nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych”. 

Nie otwierać przed dniem 20 września 2012 r. godz. 10
15 



 

3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien 

we własnym zakresie  w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym 

zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu i zapewnić wpływ oferty do Zamawiającego w 

wyznaczonym terminie. 

4. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w opakowaniach naruszonych będą traktowane jako 

odtajnione i zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia. 

5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania. 

6. Wykonawca może przed upływem  terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W 

przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne nie będą otwierane. 

7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych 

ENERGOKOM Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334 w dniu  20/09/2012 r. godz. 10.15 w sali 

konferencyjnej          

8. Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców. 

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

10. Po otwarciu każdej oferty, do wiadomości zebranych podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) 

oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny 

oferty. 

 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownym. Cenę ofertową brutto (Wartość z „Formularza ofertowego” – Załącznik Nr 

3 do SIWZ)   należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu 

matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do 

obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

2. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami 

spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w 

cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II niniejszej 

SIWZ. 

4. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie 

zwracał kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen 

materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, podatków, ubezpieczeń itp., których nie 

przewidziano w dokumentacji przetargowej 

5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 

jeżeli: 

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełni wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

2) z treści złożonych dokumentów i oświadczeń wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne 

określone niniejszą specyfikacją, 



 

3) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby 

uprawnione, 

4) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest 

cena – Cena 100 %. 

3. Zamawiający dokona porównania cen brutto przedmiotu zamówienia. Wybrany zostanie 

Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto, za realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób: 

1) oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego 

kryterium /100 punktów/, 

2) ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru: 

 

                                 C n 

         P uz =  --------------  x 100 punktów ,  

                                 C o 

gdzie: 

P uz – liczba uzyskanych punktów 

 C n – najniższa zaoferowana cena spośród ważnie złożonych ofert, 

C o – cena określona w ocenianej ofercie.  

5. W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty 

będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej 

zasady zaokrąglania liczb. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe 

oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

6. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie 

podpisania umowy, nie później niż w okresie związania ofertą. 

 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o określone kryterium wyboru. 

2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawrzeć 

umowę wcześniej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 

oferta. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych, od daty 

przekazania mu jej przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni do tego 

osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana osoba powinna 

posiadać oryginał dokumentu potwierdzający pełnomocnictwo. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 



 

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą 

zostanie podpisana umowa. Wzór umowy zawiera Rozdział III niniejszej specyfikacji.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty, na warunkach i w zakresie określonym 

poniżej.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), 

w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia:  

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 

b) zmiana terminu realizacji zamówienia, powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

gdy niemożliwe stanie się terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy ze względu na 

działanie  „siły wyższej”. 

c) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 

Zamawiającego; 

d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

XVII. Ogłoszenie wyników postępowania. 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i 

adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach przewidzianych 

w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759, z późn. zm.).  

 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom  

w toku postępowania o zamówienie publiczne. 

 

Wykonawcy, który miał lub ma interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia, oraz może ponieść lub 

poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przysługują 

środki ochrony prawnej zamieszczone w dziale VI tej Ustawy.  

 

Wykaz załączników: 

1. Zał. Nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

2. Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Zał. Nr 3 – Formularz ofertowy 

4. Zał. Nr 4 – Doświadczenie zawodowe 

5. Zał. Nr 5 – Szczegółowa specyfikacja przedmiotu 



 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

_______________________________ 

     (pieczęć firmowa Wykonawcy)   

Oświadczenie 

 
 

(pełna nazwa Wykonawcy) 

Z siedzibą w ________________________________________________________ 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Zakup pojazdu i sprzętu 
asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych” – 
postępowanie nr ZUK-8/ZP/2012 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych, 
mając świadomość, że o udzielenie zamówienia  wyklucza się: 
1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta  została 

stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy 

po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział  tych 
Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji 

11. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
12. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, oraz którzy nie złożyli pełnomocnictw 
lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, pomimo wezwania do ich złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

13. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą; 

 
 
___________________________________                                               _______________________________________ 
(miejscowość, data)                                                                                                    (podpisy osób uprawnionych 
                                                                                                                przedstawicieli Wykonawcy oraz pieczęć imienna)                                                                                                                                        



 

 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

 

_______________________________ 

     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

   

Oświadczenie 

 
  
 
 
 
 

(pełna nazwa wykonawcy) 

 
 
 

Z siedzibą w________________________________________________________ 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  na  Zakup 
pojazdu i sprzętu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze 
zbiorników bezodpływowych – postępowanie nr ZUK-8/ZP/2012 
 
Oświadczam, że w oparciu o art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych na dzień 
składania ofert spełniam warunki dotyczące: 
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
- posiadania wiedzy i doświadczenia 
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________                                               _______________________________________ 
(miejscowość, data)                                                                                                    (podpisy osób uprawnionych 
                                                                                                                przedstawicieli Wykonawcy oraz pieczęć imienna)  
 
 
 
 

 
 



 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

     ...................................... dnia  ............... 2012 r.  

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

nazwa i adres wykonawcy 

(pieczątka) 

Zakład Usług Komunalnych  

ENERGOKOM Sp. z O.O. 

37-111 Rakszawa 334 

 

 FORMULARZ   OFERTOWY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

 

Nazwa: 

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

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

...... 

Siedziba: 

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

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

...... 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  ZUK-8/ZP/2012 opublikowanego 

na stronie internetowej  www.energokom.pl,  na Zakup pojazdu i sprzętu asenizacyjnego 

do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, oferujemy realizację 

przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto*: ……………………….………PLN. 

/słownie/ ………………………………………………………………………………………..PLN 

brutto, 

W tym podatek VAT* według stawki …..….% …………………………..PLN 

Co daje kwotę netto* …………………………………….PLN 

*wszystkie ceny należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych. 

http://www.energokom.pl/


 

2. Oświadczamy, że w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a oferowany ciągnik i wóz asenizacyjny spełniają wymagania 

określone w Rozdziale II SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od 

określonego w specyfikacji upływu terminu  składania ofert. 

4. W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania 

zamówienia będącego przedmiotem postępowania w terminie do  31 października 2012.  

5. Zgadzamy się na termin płatności: do 14 dni od dnia odbioru ciągnika wraz z  beczką asenizacyjną 

i wystawienia faktury VAT. 

6. Oświadczamy, że ciągnik i wóz asenizacyjny, będące przedmiotem naszej oferty są fabrycznie 

nowe, zostały wyprodukowane w 2012 roku, posiadają wszelkie dopuszczenia i certyfikaty 

obowiązujące na terytorium Polski, a także posiadają wszelkie niezbędne wyposażenie oraz 

dokumentację niezbędną do ich zarejestrowania w Wydziale Komunikacji. 

7. Udzielamy ……….. miesięcznej (min. 18-miesięcznej) gwarancji na oferowany sprzęt. Przy czym 

okres ten nie będzie krótszy, niż gwarancja producenta. 

8. Oświadczamy, że oferowany przedmiot stanowi naszą własność, nie jest obciążony wobec osób 

trzecich, a jego zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych. 

9. Oświadczamy, że zamówienie wykonami sami** /przy udziale podwykonawców**. 

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

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

.... 
(należy wskazać podwykonawców, zakres powierzonego zamówienia, oraz określić ich procentową wartość w 

całkowitej kwocie zamówienia) 

 

10. Oświadczamy, że wzór umowy zaproponowany przez Zamawiającego został przez nas 

zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z 

nim zgodnej, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Do kontaktowania się z zamawiającym: 

 

1) Drogą telefoniczną – podajemy osoby i następujące numery tel: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

2) drogą elektroniczną - podajemy następujący adres poczty elektronicznej  

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

3) faksem - podajemy następujący nr faksu  

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

12.  Zastrzeżenia oferenta: 

 

Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy PZP wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty 

składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a mianowicie: 
 

1) ……………................................................................................................................................. 

 

13. W sprawie podpisania umowy i wykonania zamówienia należy skontaktować się z:  

 

..................................................................................... , tel. ............................................................. 

 

14.  Załączniki do niniejszej oferty: 

 

1.) Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 



 

2.) Załącznik nr 1 do SIWZ -  oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

3.) Załącznik nr 4 do SIWZ - doświadczenie zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi, 

że dostawy zostały wykonane należycie.  

4.) Wypis z właściwego rejestru (oryginał lub potwierdzona kopia) 

5.) Zaświadczenie z US (oryginał lub potwierdzona kopia) 

6.) Zaświadczenie z ZUS/KRUS (oryginał lub potwierdzona kopia) 

7.) Parafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiący rozdział III Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

8.) Załącznik nr 5 do SIWZ -  Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu   

9.) Opis, fotografie (lub folder) oferowanego sprzętu. 

10.)…………………………………………………………………………………………..………

… 

11.)……………………………………………………………………………………………………

.. 
(wypisać, jeśli Wykonawca dołącza jeszcze inne dokumenty) 

 

 

 
 

15. Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach. 

             

            

 

                                                                   

_________________________________ 

 Podpis osoby/osób uprawnionych  

  do reprezentowania Wykonawcy  

** niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

_______________________________ 

     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

                                                DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................... 

 

Numer telefonu/fax................................................................................................................................... 

 

Adres e-mail……… ................................................................................................................................. 

 

Wykaz wykonanych w okresie o trzech lat przed upływem terminu składania ofert, dostaw o 

podobnym charakterze jak objęte niniejszym postępowaniem, w tym  co najmniej 1-ego ciągnika 

rolniczego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN netto (sto tysięcy); 

Przedmiot  Odbiorca Wartość Data wykonania 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Do powyższego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały 
wykonane należycie. 
 
 
 
 
 
 
............................................. dnia .........................                          ................................................ 
                             podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela 
 
 
 



 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

     ...................................... dnia  ............... 2012 r.  

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

nazwa i adres wykonawcy 

(pieczątka) 

Zakład Usług Komunalnych  

ENERGOKOM Sp. z O.O. 

37-111 Rakszawa 334 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU 

(opis urządzeń)  
 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

 

Nazwa: 

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

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

...... 

Siedziba: 

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

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

...... 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  ZUK-8/ZP/2012   na zakup 

pojazdu i sprzętu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych, oferujemy urządzenia o następujących parametrach: 

 

1. 
PARAMETRY CIĄGNIKA: WARTOŚĆ 

PARAMETRU*: 

Moc silnika w KM (min 107)  

Silnik 4 cylindrowy z turbodoładowaniem i intercoolerem TAK/NIE 

Pojemność silnika (min. 4100 cm3)  

Emisja normy spalin EURO III (min) TAK/NIE 

Napęd na 4 koła TAK/NIE 

Blokada mechanizmu różnicowego TAK/NIE 

Wałek odbioru mocy (WOM) przedni TAK/NIE 

Wałek odbioru mocy (WOM) tylny- (min 540/1000 obr/min)  

Przedni TUZ TAK/NIE 

Ilość biegów w skrzyni (min 16/16 + rewers)  

Prędkość maksymalna (min 40 km/h)  

Udźwig podnośnika (min 42 kN)  

Ciśnienie robocze (min 20 MPa)  

2 siłowniki tylnego podnośnika TAK/NIE 

Wydajność pompy (min 50 l/min)  



 

Ilość par szybkozłączy hydrauliki (min 2 pary)  

Siedzenie operatora typu GRAMMER lub równoważne TAK/NIE 

Klimatyzacja w kabinie TAK/NIE 

Przednia oś napędowa z regulowanym rozstawem TAK/NIE 

Tylna oś napędowa z regulowanym rozstawem TAK/NIE 

Lampa ostrzegawcza błyskowa TAK/NIE 

Podgrzewacz płynu chłodniczego TAK/NIE 

Zewnętrzne sterowanie hydrauliką TAK/NIE 

Dodatkowe siedzenie dla pasażera (z możliwością rejestracji) TAK/NIE 

Wspomaganie układu kierowniczego TAK/NIE 

Hydrauliczne hamulce TAK/NIE 

Przyciemniane szyby kabiny operatora TAK/NIE 

Listwa do przyczep jednoosiowych TAK/NIE 

Pełne oświetlenie drogowe oraz dodatkowe oświetlenie robocze - min  

2 szt. z przodu i 2 szt. z tyłu 

 

TAK/NIE 

Koła przednie (min 13,6 R 24)  

Koła tylne (min 16,9 R 34)  

 

*- niepotrzebne skreślić, lub wpisać wartość parametru zgodną z wymaganiami SIWZ 

 

Cena ciągnika brutto:……………………………………………………………………….. 

Cena ciągnika netto:………………………………………………………………………… 

Podatek VAT:……………………………………………………………………………….. 

 

2.  
PARAMETRY WOZU ASENIZACYJNEGO: WARTOŚĆ 

PARAMETRU*: 

Zawieszenie jednoosiowe TAK/NIE 

Konstrukcja samonośna TAK/NIE 

Pojemność (min 4000 litrów)  

Grubość blachy zbiornika (nie mniej niż 5 mm)  

Zbiornik  obustronnie ocynkowany TAK/NIE 

Wydajność sprężarki (min 4350 l/min)  

Wałek przekaźnika mocy TAK/NIE 

Spełnia wymogi wg Dz. U. 2002 Nr 193 poz. 1617 w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

TAK/NIE 

 

*- niepotrzebne skreślić, lub wpisać wartość parametru zgodną z wymaganiami SIWZ 

 

Cena wozu asenizacyjnego brutto:…………………………………………………………… 

Cena wozu asenizacyjnego netto:………………………………………………...………… 

Podatek VAT:………………………………………………………………………..………… 

 

 

 

……………………………….. 

Podpis Wykonawcy 



 

 

ROZDZIAŁ II 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 37-111 Rakszawa 334, 

ciągnika i sprzętu asenizacyjnego (beczkowozu), o następujących parametrach: 
 

1) Parametry ciągnika: 

- moc minimalna 107 KM 

- silnik 4 cylindrowy, z turbodoładowaniem i intercoolerem,  

- pojemność silnika min. 4100 cm3 

- emisja normy spalin EURO III (minimum) 

- napęd na 4 koła 

- blokada mechanizmu różnicowego  

- wałek odbioru mocy (WOM) przedni  

- wałek odbioru mocy (WOM) tylny - min. 540/1000 (obr/min)  

- przedni TUZ 

- minimalna ilość biegów w skrzyni 16/16 +  rewers 

- prędkość maksymalna nie mniejsza niż 40 km/h 

- udźwig podnośnika min. 42 kN  

- ciśnienie robocze minimum 20 MPa 

- 2 siłowniki tylnego podnoszenia 

- minimalna wydajność pompy 50 l/min 

- szybkozłącza hydrauliki – min. 2 pary  

- siedzenie operatora typu GRAMMER lub równoważne 

- klimatyzacja w kabinie (Zamawiający nie dopuszcza zainstalowania klimatyzatora 

dachowego) 

- przednia oś napędowa z regulowanym rozstawem  

- tylna oś napędowa z regulowanym rozstawem  

- lampa ostrzegawcza błyskowa 

- podgrzewacz płynu chłodniczego  

- zewnętrzne sterowanie hydrauliką  

- dodatkowe siedzenie dla pasażera - ciągnik musi zostać zarejestrowany na 2 osoby 

- wspomaganie układu kierowniczego 

- hydrauliczne hamulce 

- przyciemniane szyby kabiny operatora 

- listwa do przyczep jednoosiowych 

- pełne oświetlenie drogowe a ponadto reflektory robocze min. 2 szt. z przodu i min. 2 szt. z 

tyłu ciągnika 

- koła przednie - min. 13,6 R 24 

- koła tylne -  min. 16,9 R 34 

 

 

2) Parametry wozu asenizacyjnego (minimalne): 

- zawieszenie jednoosiowe 

- konstrukcja samonośna 

- pojemność minimum 4000 litrów 

- grubość blachy zbiornika nie mniejsza niż 5 mm 

- zbiornik obustronnie ocynkowany 



 

- minimalna wydajność sprężarki 4350 litrów/minutę 

- wałek przekaźnika mocy 

- wóz asenizacyjny powinien spełniać normy wg Dz. U. 2002 Nr 193 poz. 1617 w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

 

Wymienione  parametry są minimalnymi wymaganiami  Zamawiającego. Wykonawca 

może dostarczyć wyżej wymienione urządzenia wyposażone w dodatkowe elementy nie 

ujęte w pkt 1) i 2). 

 

 

2. Ciągnik i beczkowóz muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2012, spełniać wszelkie 

wymagane prawem normy, wykonane muszą być zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, 

posiadać certyfikat CE.  

 

3. Sprzęt musi być dostarczony wraz z całością dokumentacji niezbędnej do jego zarejestrowania 

w Wydziale Komunikacji. 

 

4. Ciągnik musi posiadać dodatkowe siedzenie dla pasażera oraz dokumentację niezbędną do 

jego zarejestrowania w Wydziale Komunikacji jako dwuosobowy. 

 

5. Ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym  mają  być dostarczone  na koszt Wykonawcy do 

siedziby Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych „Energokom” Sp. z o.o. w Rakszawie, 

37-111 Rakszawa 334. 

 

6. Wykonawca zapewnia minimum 18-miesięczny okres gwarancji na dostarczony ciągnik i wóz 

asenizacyjny. W tym czasie wszelkie przeglądy (wraz z materiałami), naprawy, koszty dojazdu 

serwisu itp. wykonywane będą na rzecz Zamawiającego bezpłatnie. Obsługa gwarancyjna 

powinna być pełniona w miejscu użytkowania sprzętu (na terenie Zamawiającego). 

 

7. Wykonawca zapewnia nie dłuższy niż 24 godziny od czasu powiadomienia (faxem, mailem lub 

pisemnie) czas reakcji serwisu. W przypadku nierozpoczęcia naprawy w ciągu 24 godzin od 

czasu powiadomienia Wykonawcy o awarii, Zamawiający ma prawo wezwać inny serwis 

zewnętrzny przy czym koszty naprawy obciążą Wykonawcę. 

 

8. Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego nie mógł być wcześniej współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ III 

 

WZÓR UMOWY 
 

 

UMOWA NR 8/ZP/2012   
 
Zawarta w dniu ........................ r. w Rakszawie, pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych 

ENERGOKOM Sp. z o.o., 37-111 Rakszawa 334, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. 

Rzeszów, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000008578, Regon: 

691545514, NIP: 815-16-01-517 z kapitałem zakładowym w wysokości 5 537 450,00  zł wpłaconym 

w całości, którego reprezentują: 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

   

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym” , 

a 

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ......................................................................................................................................... 

 

2. ......................................................................................................................................... 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, na podstawie rozstrzygniętego 

postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup pojazdu i sprzętu 

asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, nr ZUK-

8/ZP/2012 została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania łączną dostawę pojazdu i sprzętu 

asenizacyjnego dla Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, według 

szczegółowej specyfikacji określonej w SIWZ, będącej załącznikiem do niniejszej umowy, oraz 

złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia …………………….... 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania wymaganej prawem dokumentacji 

związanej z przedmiotem zamówienia pozwalającej na eksploatację na terenie Polski. Wykonanie 

urządzeń musi być zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, muszą posiadać certyfikat CE. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie ponadto posiadać wszelkie niezbędne 

wyposażenie oraz dokumentację niezbędną do jego zarejestrowania w Wydziale Komunikacji. 

3. Przedmiot niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, oddany Zamawiającemu w stanie 

nadającym się bezpośrednio do użytkowania, dostarczony przez Wykonawcę, na jego koszt do 

siedziby Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 

334. 

4. Strony ustalają, iż prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 

cesji na rzecz innych osób fizycznych i prawnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności 

ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 



 

 

§ 2 

 

1. Terminy odbioru przedmiotu zamówienia ustala się następująco: 

- do dnia 31 października 2012 r. 

2. Za termin dostarczenia uważa się datę bezusterkowego, pisemnego odbioru przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. 

3. Dokładny termin dostarczenia i odbioru zostanie ustalony przez Wykonawcę w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

 

§ 3 

 

1. Strony dopuszczają możliwość udziału podwykonawców. 

2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie za pomocą podwykonawców w następującym 

zakresie 

............................................................................................................................................................, 

co stanowi …….…% wartości całości zamówienia objętego niniejszą umową . 

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 

Zamawiającemu wszelkich informacji o podwykonawcach i uzyskania od Zamawiającego 

akceptacji, a po podpisaniu umów zobowiązany jest przedłożyć je niezwłocznie Zamawiającemu 

wraz z informacją o wynagrodzeniu podwykonawcy, lecz nie później niż do dnia przystąpienia 

przez podwykonawcę do realizacji zadań. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym 

niniejszą umową. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania podwykonawców.  

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest wynagrodzenie 

ryczałtowe.  

2. Ryczałt o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto:  ............................................ PLN,  

słownie: 

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

w tym netto: …………………….…………… PLN,  

słownie: 

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

podatek VAT wg stawki ……… % ………………….………......PLN,                                         

słownie: ............................................................................................................................................... 

3. Strony umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 2 za 

wyjątkiem okoliczności wymienionych w niniejszej umowie. 

4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wraz z 

transportem, podatkami i wszelkimi opłatami niezbędnymi do odbioru przez Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych w §1 i §2, niniejszej umowy. 



 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane           

przez cały okres ważności umowy.  

6. Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy  ponosi on wyłączną i pełną 

odpowiedzialność finansową. 

 

§ 5 

 

1. Należność Wykonawcy będzie rozliczona jednorazowo fakturą końcową  za wykonanie całości 

przedmiotu umowy w terminie wynikającym z niniejszej umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru przyjęty i 

podpisany przez Zamawiającego. 

3. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowana w terminie do 14 dni od 

daty jej dostarczenia do Zamawiającego – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

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

. 

4. Przy wykonaniu części zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć przed datą wymagalności faktury o której mowa w ust. 1, oświadczenia 

podwykonawców o wzajemnych z nim rozliczeniach z tytułu wykonania przedmiotowego 

zamówienia. Jednocześnie Wykonawca dokonując płatności na rzecz podwykonawcy 

zobowiązany jest do przesłania do Zamawiającego informacji o dokonanej zapłacie wraz z 

dowodem zapłaty kwoty należnej podwykonawcy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów wymienionych w 

ust. 4, lub istnienia na dzień wymagalności płatności dla Wykonawcy zobowiązań Wykonawcy 

wobec podwykonawców, Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do zapłaty należnej 

kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców, zgodnie z 

fakturami obciążeniowymi wystawionymi przez podwykonawców.  

6. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę, by Zamawiający przelał należność przysługującą 

podwykonawcy na jego konto, oraz by kwota zapłacona wprost przez Zamawiającego do 

podwykonawcy, zgodnie z dyspozycją Wykonawcy, o której mowa powyżej, zaliczona została 

przez Zamawiającego, jako rozliczenie faktury Wykonawcy wystawionej dla Zamawiającego. 

Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na konto podwykonawcy.  

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, odbiór końcowy po bezusterkowym,  zgodnym z niniejszą  umową oraz zapisami 

SIWZ zrealizowaniu przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu, to Zamawiający odstępuje 

od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od 

wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru. 

3. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia 

postanowień niniejszej umowy obniżają zdolność użytkową sprzętu. 

4. W razie stwierdzenia takich wad, uszkodzeń, lub naruszeń umowy w toku czynności odbioru, 

Zamawiający może albo: 

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy, albo 

- zażądać naprawienia szkody na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do 

domagania się od Wykonawcy odszkodowania, albo 

- zażądać wymiany urządzeń na wolne od wad. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację dotyczącą przedmiotu 

zamówienia wraz z dokumentem gwarancyjnym. 

6. Wykonawca zapewnia …….. miesięczny okres gwarancji (nie mniej niż 18) na dostarczony 

ciągnik i wóz asenizacyjny. W tym czasie wszelkie przeglądy (wraz z materiałami), naprawy, 



 

koszty dojazdu serwisu itp. wykonywane będą na rzecz Zamawiającego bezpłatnie. Obsługa 

gwarancyjna powinna być pełniona w miejscu użytkowania sprzętu (na terenie Zamawiającego). 

7. Wykonawca zapewnia nie dłuższy niż 24 godziny od czasu powiadomienia (faxem, mailem lub 

pisemnie) czas reakcji serwisu. W przypadku nierozpoczęcia naprawy w ciągu 24 godzin od czasu 

powiadomienia Wykonawcy o awarii, Zamawiający ma prawo wezwać inny serwis zewnętrzny 

przy czym koszty naprawy obciążą Wykonawcę. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z realizacji niniejszej umowy, 

uznaje się datę bezusterkowego odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i uszkodzeń stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na ich 

usunięcie. 

2. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 

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

kosztów. 

4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zwiększającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar umownych z należności 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia, bez przyczyny 

- odbioru przedmiotu 

- podpisania protokołu odbioru sprzętu, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 9 

 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności przedstawionych 

w ust. 2. 

2. Strony umowy zgodnie przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie 

aneksu), w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:  

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 

b) zmiana terminu realizacji zamówienia, powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

gdy niemożliwe stanie się terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy ze względu na 

działanie  „siły wyższej”. 

c) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 

Zamawiającego; 

d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wszystkie postanowienia w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

 

  

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy: Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, oraz akty 

wykonawcze do tych ustaw. 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć podczas realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują 

się poddać rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

 

§ 12 

 

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

- SIWZ do postępowania ZUK-8/ZP/2012 
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