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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa wraz z montażem na samochodzie specjalistycznym śmieciarka urządzenia do mycia i dezynfekcji 

pojemników na odpady komunalne 

 

 

 

 

 

Kody CPV:   

 

42-92-47-30-5  aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem.   

 

 

Tryb: 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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1.  Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 62-700 Turek,  

tel. (63) 28-00-321 , fax. (63) 278-41-51 ,  godziny pracy pn.-pt. 7.00-15.00 

  

2.  Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

 

3.  Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem na samochodzie specjalistycznym śmieciarka fabrycznie nowego 

urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. Urządzenie zostanie zamontowane na dostarczonym przez 

Zamawiającego samochodzie specjalistycznym. 

     Dane dotyczące pojazdu na którym zostanie zamontowanie urządzenie do mycia i   dezynfekcji pojemników na odpady: 

 

a) Marka i typ podwozia : Mercedes - Benz Axor 2528L, rok produkcji: 2006, liczba osi – 3, liczba kół - 8, dopuszczalna masa 

całkowita pojazdu – 26000 kg. 

b) Kategoria pojazdu: N3. 

c) Typ zabudowy: MEDIUM XL G05 CB z wyrzutnikiem SK 200 do opróżniania pojemników. 

d) Długość: 9500 mm, szerokość : 2500 mm, wysokość: 3550 mm. 

e) Dopuszczalna ładowność – do 11 700 kg. 

f) Zamawiający umożliwia i zaleca wszystkim zainteresowanym udziałem w niniejszym postępowaniu wizję lokalną w siedzibie 

Zamawiającego w celu obejrzenia pojazdu na którym zostanie zamontowane urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników na 

odpady. 

 

    Specyfikacja techniczna dot. urządzenia myjącego wymagania, wyposażenie : 

 

a) urządzenie myjące fabrycznie nowe zamontowane na używanej śmieciarce jw.  przeznaczone do mycia pojemników na odpady o 

pojemności od 80 l do 1100 l. 

b) 2 ruchome ramiona sterowane siłownikami pneumatycznymi zakończone obrotowymi głowicami myjącymi zamontowane 

wewnątrz odwłoka, 

c) każda z głowic obrotowych zakończone czterema dyszami ciśnieniowymi, 

d) możliwość mycia przy użyciu dwóch lub jednej głowicy obrotowej, 

e) 2 agregaty wysokociśnieniowe o wydajności min. 35 l/min. każdy o ciśnieniu min. 140 bar. Jeden agregat obsługujący jedną 

dyszę obrotową, 

f) dodatkowy trzeci agregat wysokociśnieniowy do obsługi lancy z wężem ciśnieniowym służącej do ręczne mycia pojemników, 

g) ciśnienie na lancy myjącej max. 120 bar,  

h) wąż ciśnieniowy o długości min. 8 m zakończony lancą, zamontowany na obrotowym bębnie,  

i) zbiornik na wodę czystą o pojemności min. 1500 l.,  

j) zbiornik na wodę brudną o pojemności min. 800 l.,  

k) zbiorniki na wodę czystą i brudną zamontowane poza skrzynią ładunkową śmieciarki. Wewnątrz zbiorników zamontowane 

muszą być przegrody (falochrony), dzięki którym  nie pogarsza się trakcja pojazdu przy pełnych zbiornikach, 

l) zbiorniki wody czystej i brudnej zamontowane poza skrzynią ładunkową w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej 

śmieciarki, 

m) Zamawiający nie dopuszcza zamontowania zbiorników wody czystej i brudnej wewnątrz śmieciarki,  

n) zbiorniki na wodę wykonane ze stali nierdzewnej, 
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o) urządzenie musi posiadać pneumatyczny system odprowadzania wody brudnej z odwłoka śmieciarki otworem rewizyjnym, 

poprzez zasobnik zbiorczy wody brudnej na odwłoku do zbiornika głównego wody brudnej, 

p) sygnalizacja pełnego odstojnika wody brudnej na kasecie sterującej, 

q) możliwość sterowania programem mycia pojemników za pomocą panelu    sterowania zamontowanego po zewnętrznej stronie 

zabudowy śmieciarki, 

r) regulowany czas mycia pojemników w zakresie od 3 do 15 sekund, 

s) urządzenie musi posiadać pneumatyczny układ osuszania instalacji myjącej (przygotowanie do zimy), 

t) możliwość dezynfekcji pojemników – wyposażenie w zbiornik wraz z dozownikiem płynów dezynfekująco – aromatyzujących, 

u) myjka nie może być prototypem. 

 

    Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 

 

a) Pierwsze wyczyszczenie układu i zabezpieczenie przed zimą na koszt Wykonawcy, 

b) Instrukcję obsługi w języku polskim, 

c) Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia. 

d) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia udostępnił, na czas montażu urządzenia do mycia i dezynfekcji 

pojemników na odpady, Zamawiającemu pojazd zastępczy – śmieciarkę o pojemności skrzyni ładunkowej co najmniej 16 m3 

preferowana 22 m3 . 

e) Pozytywne rozszerzone badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 

 

     Wymagane warunki udzielenia gwarancji, obligatoryjnych przeglądów gwarancyjnych, usług serwisowych w okresie gwarancji   

     i po upływie okresu gwarancji. 

 

a) Zamawiający  wymaga,   aby   okres   udzielonej   przez  Wykonawcę   gwarancji   na   kompletny   przedmiot  zamówienia  

wynosił   co   najmniej  12  miesięcy   licząc   od   daty   odbioru   przedmiotu   zamówienia   przez  Zamawiającego.  

Wykonawca w razie awarii  sprzętu w okresie  trwania gwarancji  dokona na własny koszt niezbędnych   napraw  i   usunięcia  

wad   sprzętu     powstałych   nie   z  winy  Zamawiającego.  Wykonawca  w  formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ ) 

zobowiązany jest podać ilość miesięcy udzielonej gwarancji. 

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w okresie trwania gwarancji wykonał, na koszt Wykonawcy przegląd przedmiotu 

zamówienia, na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji.  

c) Wykonawca  w  formularzu oferty podaje  nazwę,  adres,   telefon,   fax, email   podmiotu,  który   wykona przegląd  

gwarancyjny. 

d) Zamawiający  wymaga   od  Wykonawcy   świadczenia   usług   serwisowych  w  okresie   gwarancyjnym w przypadku     

zaistnienia   niesprawności   przedmiotu   zamówienia.  Wymagany   przez   Zamawiającego   czas przystąpienia Wykonawcy do 

świadczenia usług serwisowych w okresie   gwarancyjnym,   to 48 godzin od terminu powiadomienia Wykonawcy pismem,   

faksem, emailem o   zaistniałej  niesprawności  przedmiotu zamówienia. Wykonawca w przypadku szczególnie 

skomplikowanych napraw, awarii zagwarantuje maksymalnie 14 – sto dniowy   termin   naprawy   -   usunięcia   niesprawności   

urządzenia  myjącego,   licząc   od   daty   przystąpienia Wykonawcy do świadczenia usług serwisowych oraz zagwarantuje w 

tym okresie  inny pojazd zastępczy o parametrach zbliżonych do pojazdu Zamawiającego.  

2. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszelkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane 

w SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem oferty.  

3. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.  

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
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7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

8. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  

9. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

 

4.  Numer postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:  DGK-GRAIZ/SG-23/2016 Wykonawcy we wszystkich 

kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

5.  Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

 

6.  Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin  wykonania zamówienia do 40 dni od dnia zawarcia umowy. 

7.  Warunki udziału w postępowaniu 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, 

7.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:   

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów – 

zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. 

 

8. Podstawy wykluczenia 

   8.1.    Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do  

    którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.  

  8.2.      Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy: 

 a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu   restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 

r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

  8.3.    Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub   

           na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. 8.2. SWIZ, może przedstawić dowody na to, że  podjęte przez niego środki są   

           wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić  

           naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie  

           pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego  

          oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych    i kadrowych, które są 

          odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom  

          skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu  

          pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono   

          prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony   

          w  tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

8.5. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę i szczególne  okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 8.4   SIWZ. 
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8.6. Zamawiający  może  wykluczyć   Wykonawcę   na  każdym  etapie   postępowania o udzielenie  zamówienia. 

 

9.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

9.1.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, zamawiający zgodnie z art. 25a ustęp 1 pkt. 1 ustawy żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 

9.1.1. Oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że  

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2   i  Załącznik nr 3 do SIWZ.  

9.1.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału   w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w 

punkcie 9.1.1 SIWZ. 

Wykonawca w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ zamieszcza informację o powierzeniu wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. 

 

9.2.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ustęp 5 pkt 1 ustawy, 

zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 

9.2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

9.3. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej zamiast dokumentów, o 

których mowa w pkt. 9.2.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3.1a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

9.3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 9.3.1a), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed  notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub  miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt 9.3.2. stosuje się odpowiednio.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 

organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

 

9.4. Informacja dla Wykonawców: 

- którzy wspólnie (spółki cywilne/konsorcja) będą się ubiegać o udzielenie zamówienia oraz  

- którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

9.4.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich „Wykonawców” występujących 

wspólnie. „Wykonawcy” występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego. Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie 

dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. „Wykonawcy” wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-

prawnego porozumienia. 
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9.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  dokumenty              i oświadczenia, o 

których mowa w pkt 9.1. i 9.2. SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

9.4.3.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie         o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 4 do SIWZ , składa każdy z Wykonawców. 

9.4.4. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonego urzędowo odpisu. 

9.4.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału     z postępowaniu  zamieszcza informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu, o którym mowa   w pkt 9.1.1. SIWZ. 

 

9.5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.1.1. SIWZ (art. 25a ustęp 1 ustawy), oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ustęp 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym.  

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie do ich złożenia w 

terminie przez siebie wskazanym. 

 

10. Dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ustęp 1 pkt. 23     w związku z art. 24 ustęp 11 

ustawy 

10.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający zgodnie z art. 25a ustęp 1 

pkt. 1 ustawy żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

10.1.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których 

mowa w art. 86 ust.5 ustawy składa oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz                                  

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu.(oświadczenie stanowi złącznik nr 4 do SIWZ)  

11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

Ilekroć mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 

12.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony 

pisemnie, faksem  z wyłączeniem oferty wraz   z załącznikami oraz pełnomocnictw, które mogą zostać złożone wyłącznie na 

piśmie. 

12.2. Poprzez przekazanie faksem rozumie się przesłanie dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy albo działające w imieniu Zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.3. Do kontaktu drogą faksową  z Zamawiającym należy użyć: 

- faks:  (0-63) 278-41-51. 

12.4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,  są:  

            w sprawach zamówień publicznych    Sebastian Gałczyński  – tel. 0-63 28-00-307,  

w sprawach przedmiotu zamówienia    Wojciech Kowalski   – tel. 0-63 28-00-345.  
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12.5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ, 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 SIWZ wpłynął 

do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

12.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła 

zapytania oraz umieszcza na stronie internetowej 

12.9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

12.10. Przykładowe oczywiste omyłki rachunkowe poprawiane przez zamawiającego: 

a)  w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

-  jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

-  jeżeli cenę za część podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i 

ten zapis ceny za część, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

 b)  w przypadku sumowania cen za poszczególne pozycje w części: 

 -  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za pozycje części, przyjmuje się, że  prawidłowo podano ceny za 

poszczególne pozycje w danej części, 

c)  jeżeli suma cen za pozycje pakietu (części) – wartość pakietu (części) zapisana w arkuszu kalkulacyjnym nie odpowiada 

cenie zapisanej w formularzu ofertowym, zamawiający przyjmie za prawidłową  cenę zapisaną w arkuszu kalkulacyjnym, 

Po dokonaniu poprawek zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

12.11. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia o poprawieniu  omyłek polegających na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty nie zgodził 

się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu. 

12.12. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z   wymaganiami   określonymi   przez   

zamawiającego   lub   wynikającymi   z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków 

wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których 

wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo  minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym 

realizowane jest zamówienie, 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

12.13. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 12.12, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; 

b) wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów i usług, zaktualizowanej              z uwzględnieniem 
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okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 12.12. 

12.14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 

12.15. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

13. Wymagania dotyczące wadium 

 
1.    Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium.  

2. Wysokość wadium wynosi:– 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).                                                        

3.    Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru 

Wykonawcy: 

 a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. na konto nr: 09 1090 

1229 0000 0000 2201 3589 z podaniem tytułu: „Wadium –  Dostawa pojazdu do wywozów odpadów komunalnych na potrzeby  

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku”.    

 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym. 

 c) gwarancjach bankowych, 

 d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. 

 Uwaga:  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń oryginału dokumentu wadialnego nie należy 

trwale łączyć z dokumentami oferty. Wadium, o którym mowa w pkt. a) zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod 

warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać 

ważność od dnia składania ofert. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa w pkt. 3 zostanie wykluczony z postępowania. 

6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium: 

 a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu zamówienia, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

 b) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu 

umowy. 

7. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 W takim przypadku wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym jest ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 

a)  Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b)  zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 

Upzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze 

wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 
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14. Termin związania ofertą 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 

okres 30 dni. 

 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

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

 

15. Opis sposobu przygotowania ofert 

15.1. Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z wypełnionym załącznikiem tj. WYMAGANIA 

TECHNICZNE (PARAMETRY) URZĄDZENIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POJEMNIKÓW NA ODPADY 

KOMUNALNE 

b) dowód wpłaty wadium, 

c) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9 SIWZ 

d) wykaz osób do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, o ile nie wynika to z wcześniejszych 

dokumentów. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do 

przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę, pełnomocnictwo powinno być przedstawione 

w formie oryginału, odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy. 

e) wykaz dokumentów tajnych (stron oferty), co do których wykonawca zastrzega sobie tajność – dodatkowo do uznania 

wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, jest zobowiązany załączyć do 

oferty zastrzeżenia poprzez oznaczenie klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (TEKST JEDNOLITY 

DZ. U. Z 2003 R. NR 153, POZ. 1503 Z PÓŻ. ZMIANAMI) wraz z uzasadnieniem oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzeźroczyste folie. Wykonawca dołączy wykaz dokumentów niejawnych. Niedopełnienie 

tych wymogów skutkuje jawnością całej oferty.  

 Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m.in. w formularzu ofertowym, innych informacji 

będących informacjami jawnymi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. w ofertach nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te informacje    a następnie poinformuje o tym zainteresowanego.  Wykonawca 

wraz z zastrzeżeniem,  o którym mowa powyżej powinien wykazać, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15.2. Wszystkie strony powinny być ponumerowane, trwale zszyte lub spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie oraz 

podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione”).  

15.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub 

ich brak w wymaganym terminie. 

15.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

15.5. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w języku polskim. 

15.6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę. 

15.7. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie winny być parafowane wraz z datą przez osobę (osoby) podpisujące 

oferty. 

15.8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert. 

15.9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

15.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, oferty składane w postępowaniu    o zamówienie publiczne są jawne i 

podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
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przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą być one udostępniane. 

15.11. W przypadku gdy, w toku badania ofert okaże się, że zastrzeżone informacje zawarte w ofertach nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa Zamawiający odtajni te informacje a następnie poinformuje o tym zainteresowanego. 

15.12. Udostępnianie ofert będzie odbywać się na poniższych zasadach: 

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej 

oferty, 

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, 

które mogą być Wykonawcy udostępnione, 

- Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym 

poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu. 

15.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, 

z napisem „Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem na samochodzie specjalistycznym śmieciarka urządzenia do 

mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. (nr postępowania: DGK-GRAIZ/SG-23/2016 ).Nie otwierać przed dn. 

21.11.2016 r. do godz. 10.15.” Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz   z dokładnym adresem tak, aby 

Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej 

i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o 

Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty. 

15.14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 

 

16. Miejsce i termin składania  i otwarcia ofert 

Oferty należy składać w biurowcu Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ,       

ul. Polna 4, 62-700 Turek, pok. Nr 20  do dnia 21 listopada 2016 r. do godz. 10:00. 

W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego (biurowiec Spółki).  

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:15 w dniu 21 listopada 2016r., w pokoju nr 19, przy ul. Polnej 4, 62-700 Turek.  

Ofertę złożoną po tym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy. Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach 

(opakowaniach) naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. 

Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 Ustawy. 

Przedstawiciele Wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji jawnej otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie 

kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz 

adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

16.1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności zawartych  w ofertach. 

 

17.  Opis sposobu obliczenia ceny 

17.1. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT (wg stawki 23%).  

17.2. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.  

17.3. Cena określona w ofercie będzie stała tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji 

(wykonania) przedmiotu zamówienia.  

17.4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi 

przez zamawiającego. 

Uwaga!!! 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015, poz. 605): 
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a) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Wartość tą Wykonawca określa w pkt 6 (oświadczenie Wykonawcy) Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

b) W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od 

towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

18.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 

19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 

sposobu oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

1. Cena oferty brutto                            – 60 % 

2. Termin dostawy                         – 20 % 

3. Okres gwarancji                                            – 20 % 

     

Ad. 1. 

Cena oferty brutto – 60 % 

  Cena oferty będzie wynikała z „Ceny całkowitej oferty brutto”, zapisanej w pkt 4 formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości 

Ci złożonych ofert, Komisja przetargowa przyjmie wartość najmniejszą, jako Cminimum. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w 

sposób następujący: 

 

    Cminimum 

C   = ---------------------- x 100 punktów x waga kryterium (60%) 

     Ci 

Ad. 2. 

Termin dostawy  – 20%  

W tym kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób: 

                      

                      

L.p Termin wykonania zamówienia Liczba punktów 

1 do 30 dni 20 

2 od 31-35 dni 10 

3 od 36-40 dni 0 

 

Termin realizacji zamówienia  w dniach  od dnia podpisania umowy 

 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez wykonawców terminu realizacji zamówienia  dłuższego niż 40  dni. 

Termin realizacji zamówienia wynikać będzie z terminu określonego w pkt. 5 Formularza oferty. 
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Jeżeli wykonawca nie wypełni wymaganego pola dotyczącego terminu wykonania zamówienia, to zamawiający przyjmie, że wykonawca 

zrealizuje zamówienie w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy (termin wymagany w SIWZ), a oferta wykonawcy w tym kryterium 

oceny ofert otrzyma 0 punktów. 

Ad. 3. 

Okres zaproponowanej gwarancji – 20 %   

Okres zaproponowanej gwarancji  będzie wynikał z terminu określonego w pkt. 6 Formularza oferty.  

 

L.p Zaproponowany okres gwarancji Liczba punktów 

1  24 miesięcy i więcej 20 

2 18 miesięcy 10 

3 12 miesięcy  0 

 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy. 

Wykonawca zobowiązany jest podać termin gwarancji w postaci następując czasookresów:  12 miesięcy,18 miesięcy 24 lub więcej 

miesięcy.   

Jeżeli wykonawca nie wypełni wymaganego pola dotyczącego okresu gwarancji to zamawiający przyjmie, że wykonawca zaproponował 

najkrótszy okres gwarancji tj. 12  (termin wymagany w SIWZ), a oferta wykonawcy w tym kryterium oceny ofert otrzyma 0 punktów. 

 

Okres zaproponowanej gwarancji  liczymy od dnia podpisania protokołu odbioru.  

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z największą ilością punktów w sumie kryterium ceny oferty brutto, terminu realizacji 

zamówień  oraz okresu gwarancji.  

    

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

zamówienia publicznego  

20.1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w 

niniejszej SIWZ. 

20.2 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli 

jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,                   o których 

mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt 20.2, zawiera wyjaśnienie powodów, 

dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

20.4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 20.2 lit. a) i d), na stronie internetowej. 

20.5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 20.2, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym 

interesem publicznym. 

20.6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli informacja zostanie przesłana 

w inny sposób. 
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20.7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego   w ppkt 20.6, jeżeli w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

20.8. Zamawiający zawrze umowę po upływie terminu do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 

ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wynik lub postanowienie odwoławcze. 

20.9. W terminie wskazanym we wspomnianym piśmie, wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego 

miejsce w celu podpisania umowy. 

20.10. Na pisemny wniosek wybranego Wykonawcy, nie wyklucza się również możliwości podpisania umowy w trybie 

korespondencyjnym. 

20.11. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

21.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

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

publicznego 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

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

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w 

innej formie. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego. 

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 - 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,     w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość   o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 

placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.  
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23. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o wyżej wymienioną 

ustawę i Kodeks Cywilny. 

 

           

 

 

                                                                                                                       Zatwierdzam: 

 

                                    ______________________ 
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Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-23/2016 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Formularz oferty 

1. Wykonawca: 

Nazwa firmy 
 

Adres do 

korespondencji 

 

NIP 
 

 

Regon 
 

Nr telefonu 
 

Nr faksu 
 

Adres e-mail 
 

Osoba do kontaktu 
 

 

2. Zamawiający : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek 

3. Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem na samochodzie specjalistycznym śmieciarka urządzenia do mycia i 

dezynfekcji pojemników na odpady komunalne, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia –  SIWZ załącznik 

nr 1 do formularza oferty  

 

4. Wartość oferty brutto w złotych polskich: 

Cena brutto dostawy (w zł): ……………………………………………………………………………………………………… 

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie  ……………… dni  od dnia zawarcia umowy 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia  dłuższego niż 40 dni. 

6. Okres  gwarancji  

Wykonawca zobowiązuje się udzielić  ………….. miesięcznej gwarancji na zaproponowany w ofercie przedmiot zamówienia. 

        UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza  krótszego niż 12 miesięcy okresu gwarancji. 

7. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty jako 

najkorzystniejszej i   podpisania umowy zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi     i zakresem zadań opisanych w 

SIWZ i Załączniku nr 1 do Formularza oferty.   

Składający ofertę oświadcza, że : 

1. Zapoznał się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść SIWZ wraz z załącznikami, 

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i zał. do SIWZ, 

3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ wraz z załącznikami i w 

przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

4. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia składam ze świadomością odpowiedzialności karnej za 
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składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych, 

5. Jest związany 30-dniowym terminem związania ofertą liczonym od daty ostatecznego terminu składania ofert, 

6. Wybór mojej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie (nazwa, rodzaj 

towaru): ……………………………………o wartości ……………………………………………netto zł, 

7. Zamierzam/nie zamierzam* powierzyć części zamówienia (należy podać jakie) ……………………………………… następującym 

podwykonawcom (należy podać firmy podwykonawców) ……………………………………………………..… 

8. Jako podmiot, który wykona przegląd gwarancyjny wskazuje ………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Akceptuje  termin płatności faktury. 

 

UWAGA 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Data.......................                                                        ....................................................... 

     Podpis i pieczęć osoby uprawnionej         

                                  do występowania w imieniu Wykonawcy 
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       Załącznik nr 1  

       do Formularza oferty  

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE (PARAMETRY) URZĄDZENIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POJEMNIKÓW NA ODPADY 

KOMUNALNE 

 

L.p. Wymagania techniczne Zamawiającego Propozycja Wykonawcy 

1. Nazwa urządzenie, typ ………………… 

2. Rok produkcji urządzenia ………………… 

3. 

urządzenie myjące fabrycznie nowe zamontowane na używanej śmieciarce   

przeznaczone do mycia pojemników na odpady o pojemności od 80 l do 1100 

l. 

TAK / NIE* 

od ……... l. do ……… l. 

4. 
2 ruchome ramiona sterowane siłownikami pneumatycznymi zakończone 

obrotowymi głowicami myjącymi zamontowane wewnątrz odwłoka, 
TAK / NIE* 

5. każda z głowic obrotowych zakończone czterema dyszami ciśnieniowymi, TAK / NIE* 

6. możliwość mycia przy użyciu dwóch lub jednej głowicy obrotowej TAK / NIE* 

7. 
2 agregaty wysokociśnieniowe o wydajności min. 35 l/min. każdy o ciśnieniu 

min. 140 bar. Jeden agregat obsługujący jedną dyszę obrotową, 

TAK / NIE* …….…… l/min 

 

Ciś, min.     ………… bar 

8. 
dodatkowy trzeci agregat wysokociśnieniowy do obsługi lancy z wężem 

ciśnieniowym służącej do ręczne mycia pojemników 
TAK / NIE* 

9. ciśnienie na lancy myjącej max. 120 bar TAK / NIE*     ……… bar 

10. 
wąż ciśnieniowy o długości min. 8 m zakończony lancą, zamontowany na 

obrotowym bębnie,  
TAK / NIE*     ……… m 

11. zbiornik na wodę czystą o pojemności min. 1500 l TAK / NIE*     ……… l 

12. zbiornik na wodę brudną o pojemności min. 800 l TAK / NIE*     ……… l 

13. 

zbiorniki na wodę czystą i brudną zamontowane poza skrzynią ładunkową 

śmieciarki. Wewnątrz zbiorników zamontowane muszą być przegrody 

(falochrony), dzięki którym  nie pogarsza się trakcja pojazdu przy pełnych 

zbiornikach, 

TAK / NIE* 

14. 
zbiorniki wody czystej i brudnej zamontowane poza skrzynią ładunkową w 

sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej śmieciarki 
TAK / NIE* 

15. 
Zamawiający nie dopuszcza zamontowania zbiorników wody czystej i 

brudnej wewnątrz śmieciarki, 
TAK / NIE* 

16. zbiorniki na wodę wykonane ze stali nierdzewnej TAK / NIE* 

17. 

urządzenie musi posiadać pneumatyczny system odprowadzania wody 

brudnej z odwłoka śmieciarki otworem rewizyjnym, poprzez zasobnik 

zbiorczy wody brudnej na odwłoku do zbiornika głównego wody brudnej 

TAK / NIE* 

18. sygnalizacja pełnego odstojnika wody brudnej na kasecie sterującej TAK / NIE* 

19. 
możliwość sterowania programem mycia pojemników za pomocą panelu    

sterowania zamontowanego po zewnętrznej stronie zabudowy śmieciarki 
TAK / NIE* 
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20. regulowany czas mycia pojemników w zakresie od 3 do 15 sekund TAK / NIE*  od …... do ..…. 

21. 
urządzenie musi posiadać pneumatyczny układ osuszania instalacji myjącej 

(przygotowanie do zimy) 
TAK / NIE* 

22. 
możliwość dezynfekcji pojemników – wyposażenie w zbiornik wraz z 

dozownikiem płynów dezynfekująco – aromatyzujących 
TAK / NIE* 

23. myjka nie może być prototypem TAK / NIE* 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 

1. 
Pierwsze wyczyszczenie układu i zabezpieczenie przed zimą na koszt 

dostawcy, 
TAK / NIE* 

2. Instrukcję obsługi w języku polskim TAK / NIE* 

3. 
Przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników w zakresie 

prawidłowego i bezpiecznego eksploatowania urządzenia 
TAK / NIE* 

4. 

Zamawiający wymaga aby Dostawca przedmiotu zamówienia udostępnił, na 

czas montażu urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady, 

Zamawiającemu pojazd zastępczy – śmieciarkę o pojemności skrzyni 

ładunkowej co najmniej 16 m3 -preferowana 22 m3 

TAK / NIE* marka …...……. 

 

Typ: ………………………… 

 

Pojemność: ……………….. 

5. Pozytywne rozszerzone badania dopuszczające pojazd do ruchu TAK / NIE* 

 

 

 

 

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

                                                                                                (podpis i pieczątki(a) Wykonawcy lub 

                                                                                      upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) Wykonawcy 

 

 

Uwaga: 

 

1. W przypadku spełnienia określonego wymagania należy w kolumnie   „Propozycja Wykonawcy” zaznaczyć słowo „TAK”. 

        Nie spełnienie parametru wymaganego obowiązkowo będzie skutkować  odrzuceniem oferty. 

 

    2. W przypadku parametrów opisanych określeniami: min.; max.; od – do; należy w  kolumnie „Propozycja Wykonawcy”  

        zaznaczyć słowo „TAK” oraz opisać jaką wielkość danego parametru będzie spełniało zaproponowane przez Wykonawcę  

        urządzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-23/2016                                                                                                                                        

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku  

ul. Polna 4 

62-700 Turek 

Wykonawca: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 

……………………………………..…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Dostawa wraz z montażem na samochodzie specjalistycznym 

śmieciarka urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

        (podpis) 

 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać 

mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20  ustawy Pzp).  
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

         ………………………………………… 

          (podpis) 

 

 

 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

         ………………………………………… 

            (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

                                   ………………………………………… 

                       (podpis) 
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Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-23/2016                                                                                                                                        

Załącznik nr 3 do SIWZ 

                                                               

                                                Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku  

ul. Polna 4 

62-700 Turek 

Wykonawca: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 

……………………………………..…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz z montażem na samochodzie specjalistycznym 

śmieciarka urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie później niż na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

SIWZ, o których mowa w art. 22 ustawy PZP. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

         ………………………………………… 

           (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       

 

 
                                                                                                                                         ………………………………………… 

                     (podpis) 
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Nr sprawy: DGK-GRAIZ/SG-23/2016                                                                                                                                         

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

                                                               

                                                Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku  

ul. Polna 4 

62-700 Turek 

 

Wykonawca: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 

……………………………………..…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

UWAGA! Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa wraz z montażem na samochodzie 

specjalistycznym śmieciarka urządzenia do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne”,         w związku z 

art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, 

oświadczamy, że; 

1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty  

2. należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty i przedstawiamy/nie 

przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia  

_____________________________________________________________ 

 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: 

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez 

każdy podmiot. 

Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 

odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       

 

 
                                                                                                                                         ………………………………………… 

                     (podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

                             

Projekt umowy 

 

 W dniu ………….. 2016 roku w Turku pomiędzy  Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 62 – 700 Turek zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 

KRS za Nr 0000162254 , NIP: 668-00-00-082, kapitał zakładowy: 53 226 000,00 zł, reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

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

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

z o s t a ł a  z a w a r t a  u m o w a   o  n a s t ę p u j ą c e j  t r e ś ci : 

 

§ 1  

 

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na dostawę wraz z montażem na samochodzie specjalistycznym śmieciarka urządzenia 

do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu dostawy określone zostało w SIWZ i załącznikach do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia  w ciągu …………. dni od dnia zawarcia umowy. 

2.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia udostępnił, na czas montażu urządzenia do mycia i dezynfekcji 

pojemników na odpady, Zamawiającemu pojazd zastępczy – śmieciarkę o pojemności skrzyni ładunkowej co najmniej 16 m3 

preferowana 22 m3 . 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie  Wykonawcy, zgodnie z  przyjętą ofertą z dnia ……………  w 

kwocie: 

 

 łączna wartość netto: …………………….. 

 z podatkiem VAT (…. %) wynoszącym: ………………………… 

 łączna cena brutto: ……………………………… 

 (słownie: …………………………………………………………….. )  

 

2. Nie przewiduje się możliwości zmiany wynagrodzenia przez cały okres    obowiązywania umowy,  bez względu na zaistniałą w 

międzyczasie sytuację. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji zamówienia. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca udzieli  …….– miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę  gwarancyjną na przedmiot zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w okresie trwania gwarancji wykonał, na koszt Wykonawcy przegląd przedmiotu 

zamówienia, na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji.  

5. Zamawiający  wymaga   od  Wykonawcy   świadczenia   usług   serwisowych  w  okresie   gwarancyjnym w przypadku     zaistnienia   

niesprawności   przedmiotu   zamówienia.  Wymagany   przez   Zamawiającego   czas przystąpienia Wykonawcy do świadczenia usług 

serwisowych w okresie   gwarancyjnym,   to 48 godzin od terminu powiadomienia Wykonawcy pismem,   faksem, emailem o   

zaistniałej  niesprawności  przedmiotu zamówienia. Wykonawca w przypadku szczególnie skomplikowanych napraw, awarii 

zagwarantuje maksymalnie 14 – sto dniowy   termin   naprawy   -   usunięcia   niesprawności   urządzenia  myjącego,   licząc   od   daty   

przystąpienia Wykonawcy do świadczenia usług serwisowych oraz zagwarantuje w tym okresie  inny pojazd zastępczy o parametrach 

zbliżonych do pojazdu Zamawiającego.  

6. Wykonawca w razie awarii  sprzętu w okresie  trwania gwarancji  dokona na własny koszt niezbędnych   napraw  i   usunięcia  wad   

sprzętu     powstałych   nie   z  winy  Zamawiającego.   

7. Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają swój bieg po wygaśnięciu uprawnień z tytułu gwarancji. 
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§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz do zapłaty Wykonawcy z tego tytułu wynagrodzenia określonego 

§3 niniejszej umowy. 

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wraz z Wykonawca sporządzi pisemny  protokół odbioru, który  będzie 

podstawą do wystawienia faktury  VAT przez Wykonawcę.  

 

§ 6 

 

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  umówionego  wynagrodzenia  w  terminie 7  dni  od  otrzymania przez Zamawiającego  

faktury  VAT  za  wykonanie  dostawy. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania konta Wykonawcy 

 

 

§ 7 

 

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zamawiającego w 

stosunku do Wykonawcy z tytułu wykonania całego przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 8 
 

W okresie obowiązywania umowy, Wykonawcę obciąża ryzyko wzrostu cen zakontraktowanego asortymentu stanowiącego przedmiot 

zamówienia i z tego tytułu, z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia ceny  zapłaty o której 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie można było przewidzieć  wzrostu cen zakontraktowanego asortymentu. 

 

§ 9 

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  w  formie  kar  umownych  w  

następujących  wypadkach  i  wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną : 

1)  Za  każdy  dzień  opóźnienia w  dostarczeniu przedmiotu zamówienia karę w  wysokości  0,1 %  licząc  od  wartości  całości  

wynagrodzenia  określonego  w   § 3  niniejszej  umowy. 

2) W  razie   odstąpienia  od     umowy     z    przyczyn   zależnych   od  Wykonawcy   - w  wysokości  10%  wartości  całości  

wynagrodzenia 

2. Stronom umowy, przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

zastrzeżoną karę umowną, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

 

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 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

§ 11 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. 

 

§ 12 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 13 

 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy. 

 

§ 14 

 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    

 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 
 


