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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nasz znak ZP.271.8.2018
Nowy Targ 21.03.2018r.

I. Nazwa i adres zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia.

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
www.nowytarg.pl
email: umnt@um.nowytarg.pl

zwana  dalej  zamawiającym zaprasza  do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą,  na  zakup  i  dostawę  specjalistycznego  sprzętu  zamiatarko-polewaczki  drogowej
w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  specjalistycznego  sprzętu  zamiatarko-
polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej”.
Przedmiot  główny CPV  34144430-1  pojazdy do zamiatania  dróg,  przedmiot  pomocniczy:
CPV 34144450-7 polewaczki.

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianej zamiatarko-polewaczki:

Lp. Parametry techniczne wymagane
I PODWOZIE

1 Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018

2
Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM spełniający wymogi emisji spalin wg
normy EURO 6 (certyfikat) 

3 Skrzynia biegów manualna – min 9 biegów , z biegiem pełzającym
4 Rozstaw osi max 3560 mm
5 Kabina dzienna, min dwuosobowa wyciszenie hałasu min 75 dD. 
6 Belka ostrzegawcza typu LED na dachu kabiny, pomarańczowa z napisem ZGZiR 
7 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne
8 Szyby boczne sterowane elektrycznie

9
Komputer  pokładowy  z  funkcją  diagnostyki  głównych  podzespołów  pojazdu  oraz
danych eksploatacyjnych 

10 Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego 
11 Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach.
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12 Przednie zawieszenie paraboliczne 
13 Tylne zawieszenie- zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne  
14 Wspomaganie układu kierowniczego
15 ABS i ASR
16 Hamulce tarczowe  osi przedniej i tylnej
17 Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny
18 Immobiliser
19 Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego
20 Tachograf cyfrowy
21 Radio CD
22 Klimatyzacja
23 Światła do jazdy dziennej
24 Ogranicznik prędkości 90 km/h
25 System stabilizacji toru jazdy
26 Układ wydechowy pionowo za kabiną kierowcy
27 Zbiornik AdBlue minimum 8 litrów 

28
Dopuszczalne  kolory  kabiny  –  biały,  pomarańczowy,  niebieski,  żółty  /  malowanie
fabryczne 

29 Dopuszczalna masa całkowita mieszcząca się w przedziale 15 – 16 t

30
Minimalny wymagany okres gwarancji na podwozie min 48 miesiące lub 120 tys km w
zależności co nastąpi pierwsze  

31 System GPS umożliwiający kontrolę pracy pojazdu.
II ZABUDOWA

1
Zabudowa musi pochodzić z produkcji seryjnej , zabudowa nie może być prototypem
budowanym na potrzeby wymaganej specyfikacji technicznej

2
Zbiornik  na  zmiotki  o  pojemności  min.  6,5  m³  brutto,  wykonany  w całości  ze  stali
nierdzewnej,

3 Napęd do zabudowy – przekładnia hydrostatyczna

4
Hydrauliczny napęd wirnika turbiny za pomocą pompy hydraulicznej  zamontowanej na
przekładni  hydrostatycznej  i  silnika  hydraulicznego  bezpośrednio  sprzęgniętego  z
turbiną.

5 Pneumatyczne oczyszczanie sit
6 Boczne drzwi dostępu po obu stronach zabudowy

7
Prawy i lewy agregat zamiatający ze szczotkami talerzowymi o średnicy minimum 650
mm, umieszczony pomiędzy osiami

8 Napęd szczotek – hydrauliczny
9 Szczotka walcowa – środkowa o długości min. 1200 mm, sterowana prawo, lewo

10
Sterowanie czynnościami szczotki talerzowej prawej i lewej – prędkość, pozycja, docisk,
kąt pochylenia szczotki – z kabiny kierowcy

11 System zmiany prędkości obrotowej szczotki walcowej
12 System zwiększania nacisku szczotki walcowej na podłoże
13 Szerokość powierzchni zamiatania min 2900 mm , max 3600 mm przy użyciu dwóch
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agregatów zamiatających

14
Automatyczne  chowanie  się  szczotek  talerzowych  pod  podwozie  w  przypadku
napotkania przeszkody

15 Szczotki talerzowe w systemie ciągnionym lub pchanym 
16 Możliwość równoczesnej pracy dwoma agregatami zamiatającymi

17
Dysze  ssące  wykonane  ze  stopów  lekkich  o  wysokiej  wytrzymałości  i  szerokości
mieszczącej się w przedziale 500 - 750 mm.

18 System unoszenia dysz ssących w celu zbierania większych odpadów 

19
System  niskiego  ciśnienia  wody  zabezpieczający  przed  wydobywaniem  się  kurzu
podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy zamontowanych pod przednim zderzakiem i
przy szczotkach talerzowych

20
System  wysokiego  ciśnienia  wody  minimum  100  bar  z  dodatkowymi  listwami  pod
zderzakiem przednim podwozia oraz przy ssawach. Listwy typu V 

21
Funkcja  polewaczki  drogowej  -możliwość  wykorzystania  zbiornika  na  zmiotki  jako
dodatkowego  zbiornika  wody  czystej  przez  zastosowanie  filtra  montowanego  w
podłodze zabudowy

22
Agregat  do mycia pod ciśnieniem min 100 bar  z  lancą  i  przewodem o długości  nie
mniejszej niż 10 mb

23
Zbiornik  lub  zbiorniki  wody  czystej  o  pojemności  min  1900  litrów  zintegrowany/
zintegrowane z pojemnikiem na zmiotki. Zbiornik lub zbiorniki wody czystej wykonane
ze stali nierdzewnej. 

24 Ręczna rura ssawna o średnicy min 150 mm montowana na dachu zabudowy
25 Tylna klapa zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie – uchylna
26 Pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących na zewnątrz zabudowy
27 Kamery wideo zamontowane z tyłu pojazdu, przy bocznych szczotkach
28 Światła ostrzegawcze typu LED  
29 Oświetlenie robocze wszystkich szczotek
30 Kolor zabudowy biały – malowanie fabryczne
31 Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat)
32 Gaśnica spełniająca normy określone przepisami w tym zakresie 
33 Trójkąt ostrzegawczy
34 Profesjonalny klucz do odkręcania kół
35 Dywaniki podłogowe gumowe
36 Podnośnik hydrauliczny min 12t

37
Minimalny wymagany okres gwarancji zabudowy  min 48 miesiące lub 6 tys MTG w
zależności co nastąpi pierwsze 

38 Zabudowa rok produkcji 2018 - fabrycznie nowa
39 Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty określone polskim prawem. 

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/  wykonawca  musi  posiadać  autoryzację  producenta  w  zakresie  sprzedaży  i  serwisu
oferowanej zamiatarki na terenie RP,
2/ zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał serwis mobilny podwozia i zabudowy,
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3/ reakcja serwisu 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia,
4/ wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia:
-instrukcję obsługi w języku polskim (dot. podwozia i zabudowy),
-katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej (dot. zabudowy),
-kartę gwarancyjną (dot. podwozia i zabudowy),
-certyfikat PM10
-wszystkie dokumenty, które są niezbędne do rejestracji przedmiotu Zamówienia na terenie
RP.
5/ przeglądy serwisowe zabudowy i podwozia muszą odbywać się na terenie bazy sprzętowej
zamawiającego.  W  przypadku  braku  możliwości  wykonania  przeglądu  serwisowego
podwozia na terenie bazy sprzętowej zamawiającego, wykonawca na własny koszt dostarczy 
pojazd  do  najbliższego  autoryzowanego  serwisu  producenta  podwozia  i  tym  samym  po
wykonanym  przeglądzie  na  własny  koszt  dostarczy  pojazd  do  bazy  sprzętowej
zamawiającego,
6/  koszty  obsługi  serwisowej  wynikające  z  karty  przeglądów  producenta  zabudowy
i podwozia  odbywające  się  w  określonych  okresach  czasowych  np.  przegląd  roczny
obejmujący dojazd, materiały oraz koszty roboczogodzin serwisowych pokrywa wykonawca,
7/ wykonawca składający ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia musi przedstawić oraz
potwierdzić zamawiającemu:
- harmonogram przeglądów w okresie gwarancji,
8/ wykonawca zobowiązuje się także:
a/ w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu
niniejszego  zamówienia,  nieodpłatnie  przeszkolić  min  2  operatorów -  w  zakresie  obsługi
i eksploatacji zamiatarki stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia,
b/ wystawić dokument potwierdzający udział pracowników zamawiającego w szkoleniu. Lista
osób  przeznaczonych  do  szkolenia  zostanie  wykonawcy  przekazana  najpóźniej  w  dniu
szkolenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do: Zakładu Gospodarczego
Zieleni  i  Rekreacji  ul.  Parkowa  13,  34-400  Nowy  Targ.  Wykonawca  winien  dostarczyć
przedmiot zamówienia na własny koszt wraz z zamawianym osprzętem.

III. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

IV.  Informacje  o  przewidywanych  zamówieniach,  o  których  mowa  w  art.  67  ust.  1
pkt 6 i 7.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia wskazanych zamówień.

V. Opis  sposobu przedstawienia  ofert  wariantowych oraz minimalne warunki,  jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5



VI. Termin wykonania zamówienia.

- rozpoczęcie - od daty podpisania umowy
- zakończenie - do 31.07.2018

VII. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu /art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 i 8/,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku.

2b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia
tego warunku.

2c) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał  należycie  co  najmniej  jedną  dostawę   min.  1
zamiatarki o pojemności zbiornika na zmiotki min. 3 800 litrów i o wartości dostawy
nie  mniejszej  niż  800 000  zł  brutto  oraz  wykaże  że  ta  dostawa  została  wykonana
należycie.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach  oraz  w odniesieniu  do konkretnego zamówienia  lub jego części
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi
udowodnić  zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia
(wypełniony i podpisany załącznik nr 6).

3.  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu  oraz  zbada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
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VIII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę :

1/  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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.
1508)  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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2171 z późn. zm.),

2/  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.  Wykonawcy  którzy  nie  udowodnią  nie  podlegania  wykluczeniu  z  postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 pkt 1 i 8 ustawy będą wykluczeni
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt
1 i 8 ustawy zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

IX. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu - wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ,

2.  Aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  dotyczące  przesłanek  wykluczenia
z postępowania - wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ,

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  musi  potwierdzać  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.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na  ich  zasoby,  warunków udziału  w postępowaniu,  składa  także  oświadczenie,  o  którym
mowa w rozdziale IX ust 1 i 2 zawierające informacje o tych podmiotach..
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5.  Zamawiający  żąda  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 9 pkt 2, 3, 4 i 5.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
wypełnia  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  rozdziale  IX  ust.  3  w  zakresie  dotyczącym
podwykonawców.

7.  Jeżeli  zmiana  lub  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.1  ustawy.  W  celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

8. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
(jeżeli postępowanie nie zostanie unieważnione) zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne.

9.  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1/ wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania i  podmiotów, na rzecz których dostawy  zostały
wykonane  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  dostawy  zostały  wykonane
należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty
wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  a  jeżeli  z
uzasadnionej  przyczyny o obiektywnym charakterze  wykonawca nie  jest  w stanie  uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy/ wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do
SIWZ/,

2/  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego potwierdzającego,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed  upływem  terminu  składania  ofert  w  postępowaniu,  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3/  zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego albo  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
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składania  ofert  w postępowaniu,  lub innego dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca
zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z
ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,

4/ oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz.
1785 z późn. zm.) /według załącznika nr 11 do SIWZ/,

5/  odpisu z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy..

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy,  przekaże  zamawiającemu  oświadczenie
o przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wypełniony i podpisany załącznik
nr 8 do SIWZ.

11. Inne wymagane przez zamawiającego dokumenty/oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zdolności technicznej i zawodowej,
3) szczegółowy opis oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzający,
iż spełnia on wszystkie żądane przez zamawiającego parametry określone w SIWZ. W tym
celu  należy  wypełnić  tabelkę  z  parametrami  technicznymi  w  druku  oferty  (kolumna
potwierdzenie spełnienia warunku wpisując „tak” lub „nie”) oraz podać markę i typ oraz rok
produkcji,
4) karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze zdjęciami poglądowymi.

X. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.  Jeżeli  wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 9 pkt 2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2.  Dokument,  o  których  mowa  w ust.  1,  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.

3.  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.
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4.  Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii
dokumentów  o  których  mowa  powyżej  innych  niż  oświadczenia  wyłącznie  wtedy,  gdy
złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.  (Nie dotyczy zobowiązania o którym mowa w art 22a ustawy, które ma
być złożone w formie pisemnej tj. w formie oryginału).

XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze.

1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.  Przepisy ustawy  oraz  zapisy  niniejszej  SIWZ  dotyczące  wykonawcy  stosuje  się
odpowiednio  do  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  niniejszego
zamówienia

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  wszelkie  informacje  zamawiający  
i  wykonawcy  przekazują  pisemnie  lub  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  
(e -mail, fax).
2.  Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują  oświadczenia,  zawiadomienia  oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Korespondencję w formie faksu należy kierować na numer 18 26 623 12.
4.  Korespondencję  drogą  elektroniczną  (e-mail)  należy  kierować  na  adres:
umnt@um.nowytarg.pl.
5.  Pracownikami  upoważnionymi  do  kontaktowania  się  z  wykonawcami  /udzielenia
wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ są:
1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia
mgr Michał Rubiś
2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych
mgr inż. Krzysztof Iskra.
6.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod
warunkiem że  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia
wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa
wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym
mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert  nie wpływa na
bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
7.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
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8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XIII. Materiały przetargowe.

Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  udostępnia  się  na  stronie  internetowej
zamawiającego  www.nowytarg.pl,  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

XIV. Wymagania dotyczące wadium.

1.  Każda oferta  musi  być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 zł  (dziesięć tysięcy
złotych ),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1/ pieniądzu,
2/  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3/ gwarancjach bankowych, 
4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 110).
3.  Wadium  w  formie  pieniężnej  należy  wnieść  przelewem  na  rachunek  bankowy
zamawiającego:
Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A 
konto nr 08124015741111000007897577. 
Kserokopię wpłaty lub kserokopię wadium w innej formie należy dołączyć do oferty. 
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu (poręczenie, gwarancja)
zatwierdzonej przez zamawiającego, odpowiednie dokumenty w formie oryginału muszą być
złożone za potwierdzeniem u Pani mgr Ewy Balickiej pok. 109 I p. w terminie składania
oferty. Przyjęcie dokumentu przez Wydział Finansowy nie jest jednoznaczne z poprawnością
złożonego wadium.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta.  Gwarancja  musi  być  podpisana  przez  upoważnionego  (upełnomocnionego)
przedstawiciela  Gwaranta.  Podpis  winien  być  sporządzony  w sposób  umożliwiający  jego
identyfikację  np.  złożony  wraz  z  imienną  pieczątką  lub  czytelny  (z  podaniem  imienia
i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.  Wadium musi  być  wniesione  najpóźniej  do  wyznaczonego  terminu  składania  ofert,  tj.
do     dnia 10 kwietnia 2018r., do godz. 09.30.  
Za  skuteczny  termin  wniesienia  wadium w formie  pieniężnej,  przyjęty  za  ważny,  będzie
termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert.
7. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.
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XV. Zwrot i utrata wadium.

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.  Wykonawca wnosi  wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa
w art.  25  ust.  1  ustawy,  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej. 
6.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium wraz  z  odsetkami,  jeżeli  wykonawca,  którego  oferta
została wybrana:
1/  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach
określonych w ofercie,
2/ nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3/  zawarcie  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

XVI. Termin związania ofertą.

Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1 do SIWZ),
2)  oświadczenie  potwierdzające  spełnianie  przez  wykonawców  warunków  udziału
w postępowaniu (wymienione w rozdziale IX ust. 1 SIWZ ),  
3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wymienione w rozdziale
IX ust. 2 SIWZ ),
4) wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy
podwykonawcom  i  podania  przez  wykonawcę  firm  podwykonawców,  (na  formularzu
ofertowym).
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3.  Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem i  złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
4.  Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.  Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  formularzy  przekazanych  przez
zamawiającego.  Dopuszcza  się  w  ofercie  złożenie  załączników  opracowanych  przez
wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  będą  one  identyczne  co  do  treści  z  formularzami
opracowanymi przez zamawiającego.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez wykonawców wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Oferta  i  załączniki  do  oferty  (oświadczenia  i  dokumenty)  muszą  być  podpisane  przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy:
1) w przypadku składania dokumentów w formie kopii,  muszą one być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby
wymienione w pkt 3, (Nie dotyczy zobowiązania, o którym mowa w art 22a ust. 2 ustawy,
które ma być złożone w formie pisemnej tj. w formie oryginału),
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem),
3)  w  przypadku  podpisywania  oferty  lub  poświadczania  za  zgodność  z oryginałem kopii
dokumentów  przez  osob(ę)y  nie  wymienion(ą)e  w dokumencie  rejestracyjnym
(ewidencyjnym)  wykonawcy,  należy  do  oferty  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo  powinno  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  poświadczonej  za
zgodność  z oryginałem  kopii  przez  notariusza,  lub  osoby,  których  uprawnienie  do
reprezentacji  wynika  z  dokumentu  rejestracyjnego  wykonawcy,  zgodnie  ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7.  Zamawiający  wezwie,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII i IX SIWZ.
8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
9.  Zamawiający  zaleca,  aby  oferta  wraz  z  załącznikami  była  zestawiona  w  sposób
uniemożliwiający  jej  samoistną  dekompletację  (bez  udziału  osób  trzecich)  oraz
uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę
wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty)  muszą
być podpisane (lub parafowane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.
Podpis (parafa) winien być złożony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz
z imienną pieczątką osoby).
11.  Dokumenty,  których  treść  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  zabezpieczyć
w sposób  uniemożliwiający  bezpośrednie  odczytanie  treści  np.  poprzez  zastosowanie
nieprzejrzystej folii, i oznaczone klauzulą:
NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
Niedochowanie  należytej  staranności  poprzez  niepodjęcie  niezbędnych  działań  w  celu
zachowania poufności informacji  mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak
wykazania,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  skutkuje
jawnością całej oferty.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
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XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce składania ofert.
Ofertę  należy  złożyć  w siedzibie  Urzędu  Miasta  Nowy Targ  ul.  Krzywa 1  pokój  nr  101
osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Miasta Nowy Targ
Sekretariat Burmistrza pok. nr 101
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ                                     

2. Termin składania ofert.
10 kwietnia 2018r.
do godz. 9.30

wszystkie  oferty  otrzymane  przez  zamawiającego  po  terminie  podanym powyżej  zostaną
zwrócone bez otwierania.
3. Ofertę należy dostarczyć w podwójnej kopercie; zewnętrzna koperta z napisem „Oferta
w sprawie  przetargu  nieograniczonego  na  zakup  i  dostawę  specjalistycznego  sprzętu
zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska
i gospodarki  wodne  -  nie  otwierać  przed dniem 10 kwietnia  2018r.”, wewnętrzna  koperta
z nazwą wykonawcy, jego adresem oraz nadrukiem jak wyżej.
4. Otwarcie ofert.
1/  zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  i  zmianami  w dniu 10  kwietnia  2018r.
o godz. 10.00 w pokoju 117 w siedzibie zamawiającego,
2/ otwarcie ofert jest jawne,
3/ bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
4/  podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  podaje  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  wykonawców,
a także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieszcza  na  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, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.  Cena  podana  w  ofercie  powinna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia.
2. 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.
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3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały 
okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji z wyjątkiem ustawowej zmiany
stawki podatku od towarów i usług.
4.Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł),
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
5. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności przyjmuję się
kwotę podaną słownie.

XX. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących zasad:

1. Cena - 60 %
2. Termin dostawy -   5 %
3. Parametry techniczne - 35 %

1/Kryterium cena.

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy,  aby wykonawca przedstawił jak
najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba Cn
zdobytych (C) =    ----------- x 100 pkt x waga kryterium 60%
punktów Cb

Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej
liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.

2/ Termin dostawy (T). 

Wykonawca  otrzyma  punkty  odpowiednio  do  oferowanego  terminu  dostawy  przedmiotu
zamówienia:

a) Termin dostawy (T1) do dnia 30.06.2018 - 5 pkt
b) Termin dostawy (T2) do dnia 31.07.2018 - 0 pkt

Liczba Tbad
zdobytych (T) =    ----------- x 100 pkt x waga kryterium 5%
punktów T1

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie  terminu  dostawy  oferty  badanej  wśród  ofert  nieodrzuconych  przez  terminu
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dostawy (T1) wskazany przez wykonawcę i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt
i wagę kryterium, którą ustalono na 5%.

3/ Parametry techniczne (P).

Wykonawca otrzyma punkty odpowiednio do oferowanych parametrów technicznych:

a) Szerokość powierzchni zamiatania min. 2900 mm, max 3600 mm przy użyciu dwóch
agregatów zamiatających
- szerokość od 3400 mm do 3600 - 5 pkt
- szerokość od 2900 mm do 3399 - 0 pkt

b) Dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości min
500 mm, max 750 mm.
- dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości 700 – 
750 mm - 10 pkt
- dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości 500 – 
699 mm - 0 pkt

c) Opcja 
-  funkcja  polewaczki  drogowej  -  możliwość  wykorzystania  zbiornika  na  zmiotki  jako
dodatkowego zbiornika wody czystej przez zastosowanie filtra montowanego w podłodze 
zabudowy - 20 pkt
-  funkcja polewaczki  drogowej – brak możliwości  wykorzystania  zbiornika na zmiotki
jako  dodatkowego  zbiornika  wody  czystej  przez  zastosowanie  filtra  montowanego
w podłodze zabudowy - 0 pkt

Liczba Pbad
zdobytych (T) =    ----------- x 100 pkt x waga kryterium 35%
punktów Pmax

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną
według wzoru:

Liczba zdobytych punktów = C + T + P

Gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
T - liczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy
P – liczba punktów uzyskanych w kryterium parametry techniczne

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:
1/  złożenia  umowy  regulującej  współpracę  wykonawców,  /jeżeli  oferta  wspólna  złożona
została przez dwóch lub więcej wykonawców/, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
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XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy

XXIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą.

Jedyną walutą, w której będą prowadzone rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym
jest PLN.

XXIV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1.Wyniki postępowania zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom oraz udostępnione na
stronie internetowej.
2. Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XXV. Zmiany postanowień umowy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje
się  zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o których
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
W związku z art.  144 ustawy zamawiający informuje,  że zmiana postanowień w zawartej
umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1/  zmiany danych teleadresowych wykonawcy,  nazwy wykonawcy,  osób reprezentujących
firmę,  -  na  wniosek  zamawiającego  lub  wykonawcy  w  postaci  pisemnej  zgody
zamawiającego,
2/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na
wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
3/  rozszerzenie  zakresu  podwykonawstwa  w  porównaniu  do  wskazanego  w  ofercie
wykonawcy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
4/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług pozostałej do zapłaty należności
wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego
aneksu  -  jeżeli  zmiana  ta  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez
wykonawcę.

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

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki
ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków
zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy.
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2.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci  elektronicznej,  podpisane  bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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.
5.  Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
zamawiającego stanowiącej  podstawę jego  wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane  w inny
sposób.
6.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków
zmówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej 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.
8.  Szczegółowe  zasady  postępowania  po  wniesieniu  odwołania  określają  stosowne
przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
11.  Skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  zamawiającego,  za
pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu  ustawy z dnia 23 listopada 2012r.  -  Prawo Pocztowe (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XXVII. Unieważnienie przetargu.

Postępowanie  o  zamówienie  publiczne  unieważnia  się,  gdy  wystąpi  jedna  z  przesłanek
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XXVIII. Udzielenie zamówienia.

1.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria podane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym
o decyzji  zamawiającego; pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po zatwierdzeniu
wyników przetargu.
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XXIX. Informacje uzupełniające.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.  Do  czynności  podejmowanych  w  trakcie  niniejszego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy
ustawy - Kodeks cywilny.

..................................................…
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załącznik nr 1 do SIWZ
Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa/Firma................................................................................................................................

Adres/Siedziba.............................................................................................................................

Nr telefonu/faks/ adres poczty elektronicznej..............................................................................

nr NIP...........................................................................................................................................

nr REGON...................................................................................................................................

Wykonawca jest przedsiębiorcą*

□ małym □ średnim 

*- zaznaczyć właściwe

Uwaga:
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2)  osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych  nieprzekraczający
równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2)  osiągnął  roczny  obrót  netto  ze  sprzedaży  towarów,  wyrobów  i  usług  oraz  operacji  finansowych  nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t. j. Dz. U. 2017 poz. 2168)

Osoba upoważniona do kontaktów: .......................................................................................
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko, imię ...................................................................................................
Telefon ...................................................... faks ................................................. 

O F E R T A

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na  zakup

i dostawę  specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania

działań  na  rzecz  ochrony  środowiska  i gospodarki  wodne podejmuję  się  wykonania

zamówienia.

1. Oferuję wykonanie dostawy zamiatarko-polewaczki drogowej  będącej przedmiotem

zamówienia za cenę ryczałtową brutto w wysokości: …….........................................................

zł  (słownie  .......................................................................................................................

……………………………………….) w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 %.
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2.  Oświadczam,  że  zaoferowany  przeze  mnie  sprzęt  spełnia  wszystkie  warunki  stawiane

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZAMIATARKA PODWOZIOWA – ROK PRODUKCJI 2018 / POJAZD FABRYCZNIE NOWY 

typ/model ……………………………………………………………………………...

Lp. Parametry techniczne wymagane
I PODWOZIE

1 Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018

2
Silnik wysokoprężny o mocy powyżej 220 KM spełniający wymogi emisji spalin wg
normy EURO 6 (certyfikat) 

3 Skrzynia biegów manualna – min 9 biegów , z biegiem pełzającym
4 Rozstaw osi max 3560 mm
5 Kabina dzienna, min dwuosobowa wyciszenie hałasu min 75 dD. 
6 Belka ostrzegawcza typu LED na dachu kabiny, pomarańczowa z napisem ZGZiR 
7 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka główne
8 Szyby boczne sterowane elektrycznie

9
Komputer  pokładowy  z  funkcją  diagnostyki  głównych  podzespołów  pojazdu  oraz
danych eksploatacyjnych 

10 Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego 
11 Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach.
12 Przednie zawieszenie paraboliczne 
13 Tylne zawieszenie- zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne  
14 Wspomaganie układu kierowniczego
15 ABS i ASR
16 Hamulce tarczowe  osi przedniej i tylnej
17 Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny
18 Immobiliser
19 Akustyczny sygnalizator włączonego biegu wstecznego
20 Tachograf cyfrowy
21 Radio CD
22 Klimatyzacja
23 Światła do jazdy dziennej
24 Ogranicznik prędkości 90 km/h
25 System stabilizacji toru jazdy
26 Układ wydechowy pionowo za kabiną kierowcy
27 Zbiornik AdBlue minimum 8 litrów 

28
Dopuszczalne  kolory  kabiny  –  biały,  pomarańczowy,  niebieski,  żółty  /  malowanie
fabryczne 

29 Dopuszczalna masa całkowita mieszcząca się w przedziale 15 – 16 t
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30
Minimalny wymagany okres gwarancji na podwozie min 48 miesiące lub 120 tys km w
zależności co nastąpi pierwsze  

31 System GPS umożliwiający kontrolę pracy pojazdu.
II ZABUDOWA

1
Zabudowa musi pochodzić z produkcji seryjnej , zabudowa nie może być prototypem
budowanym na potrzeby wymaganej specyfikacji technicznej

2
Zbiornik  na  zmiotki  o  pojemności  min.  6,5  m³  brutto,  wykonany  w całości  ze  stali
nierdzewnej,

3 Napęd do zabudowy – przekładnia hydrostatyczna

4
Hydrauliczny napęd wirnika turbiny za pomocą pompy hydraulicznej  zamontowanej na
przekładni  hydrostatycznej  i  silnika  hydraulicznego  bezpośrednio  sprzęgniętego  z
turbiną.

5 Pneumatyczne oczyszczanie sit
6 Boczne drzwi dostępu po obu stronach zabudowy

7
Prawy i lewy agregat zamiatający ze szczotkami talerzowymi o średnicy minimum 650
mm, umieszczony pomiędzy osiami

8 Napęd szczotek – hydrauliczny
9 Szczotka walcowa – środkowa o długości min. 1200 mm, sterowana prawo, lewo

10
Sterowanie czynnościami szczotki talerzowej prawej i lewej – prędkość, pozycja, docisk,
kąt pochylenia szczotki – z kabiny kierowcy

11 System zmiany prędkości obrotowej szczotki walcowej
12 System zwiększania nacisku szczotki walcowej na podłoże

13
Szerokość powierzchni zamiatania min 2900 mm , max 3600 mm przy użyciu dwóch
agregatów zamiatających

14
Automatyczne  chowanie  się  szczotek  talerzowych  pod  podwozie  w  przypadku
napotkania przeszkody

15 Szczotki talerzowe w systemie ciągnionym lub pchanym 
16 Możliwość równoczesnej pracy dwoma agregatami zamiatającymi

17
Dysze  ssące  wykonane  ze  stopów  lekkich  o  wysokiej  wytrzymałości  i  szerokości
mieszczącej się w przedziale 500 - 750 mm.

18 System unoszenia dysz ssących w celu zbierania większych odpadów 

19
System  niskiego  ciśnienia  wody  zabezpieczający  przed  wydobywaniem  się  kurzu
podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy zamontowanych pod przednim zderzakiem i
przy szczotkach talerzowych

20
System  wysokiego  ciśnienia  wody  minimum  100  bar  z  dodatkowymi  listwami  pod
zderzakiem przednim podwozia oraz przy ssawach. Listwy typu V 

21
Funkcja  polewaczki  drogowej  -możliwość  wykorzystania  zbiornika  na  zmiotki  jako
dodatkowego  zbiornika  wody  czystej  przez  zastosowanie  filtra  montowanego  w
podłodze zabudowy

22
Agregat  do mycia pod ciśnieniem min 100 bar  z  lancą  i  przewodem o długości  nie
mniejszej niż 10 mb

23
Zbiornik  lub  zbiorniki  wody  czystej  o  pojemności  min  1900  litrów  zintegrowany/
zintegrowane z pojemnikiem na zmiotki. Zbiornik lub zbiorniki wody czystej wykonane
ze stali nierdzewnej. 
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24 Ręczna rura ssawna o średnicy min 150 mm montowana na dachu zabudowy
25 Tylna klapa zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie – uchylna
26 Pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących na zewnątrz zabudowy
27 Kamery wideo zamontowane z tyłu pojazdu, przy bocznych szczotkach
28 Światła ostrzegawcze typu LED  
29 Oświetlenie robocze wszystkich szczotek
30 Kolor zabudowy biały – malowanie fabryczne
31 Zamiatarka spełnia normy PM 10 (certyfikat)
32 Gaśnica spełniająca normy określone przepisami w tym zakresie 
33 Trójkąt ostrzegawczy
34 Profesjonalny klucz do odkręcania kół
35 Dywaniki podłogowe gumowe
36 Podnośnik hydrauliczny min 12t

37
Minimalny wymagany okres gwarancji zabudowy  min 48 miesiące lub 6 tys MTG w
zależności co nastąpi pierwsze 

38 Zabudowa rok produkcji 2018 - fabrycznie nowa
39 Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty określone polskim prawem. 

3. Na dostarczoną zamiatarko-polewaczki udzielam:

1/  okresu  gwarancji  na  podwozie  48  miesięcy  lub  120  tys  km w  zależności  co  nastąpi

pierwsze,

2/ okresu gwarancji zabudowy 48 miesięcy lub 6 tys MTG w zależności co nastąpi pierwsze.

4. Oferuję termin dostawy:

a) do dnia 30.06.2018 ……………...

b) do dnia 31.07.2018 ………………

(oferowany termin zaznaczyć słowem TAK/NIE)

5. Oferuję następujące parametry techniczne:

a)  szerokość  powierzchni  zamiatania  przy  użyciu  dwóch  agregatów  zamiatających  od

3400 mm do 3600 …………….

szerokość  powierzchni  zamiatania  przy  użyciu  dwóch  agregatów  zamiatających  od

2900 mm do 3399 ……………..

b) dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości 700 –

750 mm ……………….

dysze ssące wykonane ze stopów lekkich o wysokiej wytrzymałości i szerokości 500 – 

699 mm ……………….
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c)  funkcja polewaczki  drogowej  -  możliwość wykorzystania  zbiornika  na zmiotki  jako

dodatkowego zbiornika wody czystej przez zastosowanie filtra montowanego w podłodze 

zabudowy …………………….

(oferowane parametry techniczne zaznaczyć słowem TAK/NIE)

6. Do oferty dołączam:

- harmonogram przeglądów w okresie gwarancji.

7. Następujące części zamówienia zamierzam zlecić podwykonawcom:

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

/zakres dostawy i nazwa podwykonawcy/

8. Oświadczam, że znane mi są:

- zakres i warunki zakresu dostaw objętych zamówieniem,

- załączony projekt umowy,

9. Przyjmuję warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

10. Przyjmuję zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zastrzeżeń.

11. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu

i terminie wskazanym przez zamawiającego.

12. Oświadczam, iż niezwłocznie potwierdzę fakt otrzymania faksem lub drogą elektroniczną,

wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji otrzymanych od zamawiającego, jeżeli

zamawiający zażąda w przesłanym dokumencie takiego potwierdzenia.

13. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1221  z  późn.  zm.)  do  powstania
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u zamawiającego  obowiązku  podatkowego  należy  przedłożyć  wykaz  zawierający  nazwę

(rodzaj)  towaru,  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego

powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

14.  Oferta  zawiera  informacje  dotyczące  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  które  zostały

odpowiednio zabezpieczone zgodnie z zapisem Rozdziału XVII ust. 11 SIWZ

□ tak □ nie

*-odpowiednie zaznaczyć

15.  Oferta  jest  zszyta,  została  złożona  na  .........  stronach  podpisanych  i  kolejno

ponumerowanych od nr ....... do nr ............

16. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ ..........................................................

2/ ..........................................................

3/ ......................................................…

4/ ......................................................…

          …........................................................
      upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy
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ZP.271.8.2018 Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt umowy nr ....../2018

W dniu ……………….2017r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ mającą
siedzibę w Nowym Targu, ul. Krzywa 1 reprezentowaną przez
mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta Nowy Targ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta
zwaną dalej w tekście „zamawiającym”
a
reprezentowaną przez:

zwaną dalej w tekście „wykonawcą”
na  podstawie  dokonanego  przez  zamawiającego  wyboru  oferty  w  trybie  przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  umowy  jest  zakup  i  dostawa  specjalistycznego  sprzętu  zamiatarko-
polewaczki drogowej typ/model rok produkcji ………………….w celu wykonywania działań
na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodne.

2. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia:
a) instrukcję obsługi w języku polskim (dot. podwozia i zabudowy),
b) katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej (dot. zabudowy),
c) kartę gwarancyjną (dot. podwozia i zabudowy),
d) certyfikat PM10
e) wszystkie dokumenty, które są niezbędne do rejestracji przedmiotu Zamówienia na terenie
RP.
2/ wykonawca zobowiązuje się także:
a/ w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu
niniejszego  zamówienia,  nieodpłatnie  przeszkolić  min  2  operatorów -  w  zakresie  obsługi
i eksploatacji zamiatarki stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia,
b/ wystawić dokument potwierdzający udział pracowników zamawiającego w szkoleniu. Lista
osób  przeznaczonych  do  szkolenia  zostanie  wykonawcy  przekazana  najpóźniej  w  dniu
szkolenia.

§ 2
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać wszelkie  niezbędne czynności  dla  zrealizowania
przedmiotu umowy określonego w § 1.
2.  Wykonawca oświadcza,  iż  przedmiot  umowy wykona z  zachowaniem wysokiej jakości
użytych  materiałów  oraz  dotrzyma  umówionych  terminów  przy  zachowaniu  należytej
staranności.
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§ 3
Postanowienia szczegółowe realizacji umowy

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w § l sprzętu, który jest wolny
od  wad  prawnych,  praw  osób  trzecich,  nie  toczy  się  żadne  postępowanie,  którego
przedmiotem jest  ten przedmiot  umowy, a  także nie  jest  on przedmiotem zabezpieczenia,
zastawu.
2. Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W toku wykonywania zamówienia Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia zmian
wynikających z potrzeb Zamawiającego nierodzących skutków finansowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego (e-mail: zgzir@nowytarg.pl) powiadamiania
Zamawiającego  o  ewentualnych  problemach  czy  opóźnieniach  w  realizacji  przedmiotu
zamówienia, również na wniosek Zamawiającego.

 
§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy w terminie do ………...dnia, zgodnie z
ofertą złożoną przez wykonawcę.
2.  Przez  zakończenie  dostaw  rozumie  się  zakończenie  odbiorów  ilościowo-jakościowych
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

 
§ 5

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony umowy postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy są kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy lub jej  wypowiedzenia wskutek okoliczności od Zamawiającego
niezależnych w wysokości 10% wartości brutto,
b)  opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,2%  wartości  brutto
zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
c)  opóźnienia  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy  w  wysokości  0,2%  wartości  brutto
zamówienia  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  następnego  dnia  po  upływie  terminu
określonego przez strony w celu usunięcia wad,
2)  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umową  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości  10% wartości  brutto  przedmiotu  umowy,  przy
czym nie dotyczy odstąpienia od umowy na podstawie art.  145 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
2.  Jeżeli  kara  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  strony  mogą  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

§ 6
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe za dostarczenie przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto
…………………  zł  (słownie:  ……………………………………………..)  w  tym
obowiązujący podatek VAT.
3. Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę na
fakturze,  w terminie 14 dni po dostarczeniu jej do Zamawiającego. Podstawą wystawienia
faktury jest protokołu odbioru ilościowo-jakościowego potwierdzający bez zastrzeżeń odbiór
przedmiotu umowy.

§ 7
Warunki gwarancji

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad (usterek).
2.  Wykonawca  udziela  następujących  okresów  gwarancji od  daty  podpisania  protokołu
odbioru, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone:
1/  okresu  gwarancji  na  podwozie  48  miesięcy  lub  120  tys  km w  zależności  co  nastąpi
pierwsze,
2/ okresu gwarancji zabudowy 48 miesięcy lub 6 tys MTG w zależności co nastąpi pierwsze.
3. Przeglądy w okresie gwarancji  będą świadczone przez producenta lub autoryzowany przez
niego serwis na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego, a jeżeli  jest  to technicznie
niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi wykonawca.
4.  Na zamówione podzespoły zakupione przez Wykonawcę udziela  się  gwarancji  zgodnie
z gwarancją ich producenta.
5. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją
istotnych  warunków  zamówienia.  Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  obejmuje
zarówno  wady  powstałe  z  przyczyn  tkwiących  w  przedmiocie  zamówienia  w  chwili
dokonania  odbioru  przez  zamawiającego  jak  i  wszelkie  inne  wady  fizyczne,  powstałe
z przyczyn,  za  które  wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  pod  warunkiem,  że  wady  te
ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
6. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.
7. W okresie udzielonej gwarancji wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia autoryzowanej obsługi serwisowej w całym okresie gwarancyjnym,
2) reakcji mobilnego serwisu na zgłoszoną awarię w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od
pisemnego  zgłoszenia  (zamawiający  dokona  zgłoszenia  awarii  w  następującej  formie
pisemnej: fax-em na numer wskazany w przez wykonawcę, pocztą elektroniczną (e-mail) na
adres  wskazany  przez  wykonawcę.  Za  datę  otrzymania  przez  wykonawcę  zgłoszenia
przyjmuje  się  wydruk  potwierdzający  wysłanie  wiadomości  przez  zamawiającego).
Każdorazowo obsługa  serwisowa winna być  odnotowana odpowiednim wpisem w Karcie
przeglądów sprzętu (książka eksploatacyjna, itp.).
3)  koszty  obsługi  serwisowej  wynikające  z  karty  przeglądów  producenta  zabudowy
i podwozia  odbywające  się  w  określonych  okresach  czasowych  np.  przegląd  roczny
obejmujący dojazd, materiały oraz koszty roboczogodzin serwisowych pokrywa wykonawca,
4) przeglądy serwisowe zabudowy i podwozia muszą odbywać się na terenie bazy sprzętowej
zamawiającego.  W  przypadku  braku  możliwości  wykonania  przeglądu  serwisowego
podwozia na terenie bazy sprzętowej zamawiającego, wykonawca na własny koszt dostarczy 
pojazd  do  najbliższego  autoryzowanego  serwisu  producenta  podwozia  i  tym  samym  po
wykonanym  przeglądzie  na  własny  koszt  dostarczy  pojazd  do  bazy  sprzętowej
zamawiającego,
8.  W  przypadku  braku  możliwości  naprawy  maszyny  w  miejscu  postoju  (siedziba 
Zamawiającego)  w  okresie  gwarancji, transport  do  naprawy  oraz  z  naprawy  do

28



Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Czas naprawy poza siedzibą zamawiającego do 7 dni
roboczych.  W  okresie  gwarancji  lub  w  razie  przekroczenia  terminu  naprawy  –  sprzęt
zamienny.
9.  Gwarancja  ulega  automatycznie  przedłużeniu  o  okres  naprawy,  tj.  czas  liczony  od
zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.
10. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany wadliwego elementu lub urządzania na nowe wolne od wad.
11. Jeżeli  z  jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę
do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty
w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
12. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób
nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko
i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie
umowy.
13. Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne.
14.  Zamawiający  zobowiązuje  się  dotrzymywać  podstawowych  warunków  eksploatacji
określonych  przez  producenta  w  zapisach  kart  gwarancyjnych  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
15. W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy
niż  14  dni  kalendarzowych,  czas  naprawy  będzie  każdorazowo  negocjowany  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, a następnie Strony podpiszą stosowny protokół lub aneks do
umowy, w którym określą w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny dla
jej usunięcia, jednak czas ten nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.
16. Od momentu przekazania prawa z tytułu gwarancji przechodzą na Zamawiającego.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1.  Oprócz  wypadków  wymienionych  w  kodeksie  cywilnym,  zamawiającemu  przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) 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 wypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości  o powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia.
2) określonych w art. 145a ustawy PZP.

§ 9
Odbiór

1. Przedmiot umowy zostanie wydany przez Wykonawcę wraz z kartami gwarancyjnymi i
instrukcjami obsługi wydanymi przez producentów poszczególnego wyposażenia w języku
Polskim.
2. Wykonawca wyda dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
3. Wykonawca ma obowiązek na piśmie powiadomić zamawiającego co najmniej dwa dni
robocze wcześniej o terminie dostarczenia.
4. Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
- Michał Rubiś, e-meil: zgzir@nowytarg.pl tel. 18 266-31-42
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2) ze strony Wykonawcy:
- …………………………………..
5. W miejscu odbioru nastąpi odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu umowy, polegający
na  sprawdzeniu  ilościowym  elementów  dostawy,  stwierdzeniu  braku  uszkodzeń
mechanicznych  i poprawności  działania  na  podstawie  protokołu  odbioru  ilościowo-
jakościowego.
6. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie cały zakres objęty niniejszą umową.
7. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach
próby i sprawdzenia przedmiotu umowy.
8.  Odbiór  polegać  będzie  na  sprawdzeniu  zgodności  z  ofertą,  kompletności  wyposażenia,
poprawności wykonania i funkcjonowania sprzętu  i wyposażenia.
 9. Wykonawca po skompletowaniu przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu umowy (np. świadectwa jakości, atesty, książkę
pojazdu, świadectwo homologacji, gwarancję itp.)
10. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie dwóch dni od
daty  pisemnego  zawiadomienia  przez  Wykonawcę  o  osiągnięciu  gotowości  do  odbioru
zawiadamiając o tym Wykonawcę.
11.  Zamawiający  dokona  odbioru  przedmiotu  końcowego  umowy  w  siedzibie  Zakładu
Gospodarczego Zieleni i Rekreacji.
12.  Jeżeli  w toku czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiający  odmówi
odbioru do czasu usunięcia wady.
13.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w uzgodnionym terminie,  Zamawiający  usunie  je
w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.
14.  Z  czynności  odbiorowych  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia
dokonane  w toku  odbioru  (określające  stan  techniczny  pojazdu,  ewentualne  usterki,  i
deklarowany przez Wykonawcę termin ich usunięcia). Protokół podpiszą przedstawiciele obu
stron.
15. Wykonawca zobowiązuję się pokryć koszty odebrania zamówionego sprzętu i transportu
do siedziby Zamawiającego.
16. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym bakiem paliwa i płynów
eksploatacyjnych.
17. Z chwilą wydania zamówionego sprzętu wraz z osprzętem Zamawiającemu, przechodzą
na  niego  wszelkie  korzyści  i obciążenia  związane  z  pojazdem,  jak  również  ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego sprzętu.

§ 10
Zmiana umowy

1.  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  art.  144  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
2. W związku z art. 144 ustawy zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej
umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1/  zmiany danych teleadresowych wykonawcy,  nazwy wykonawcy,  osób reprezentujących
firmę,  -  na  wniosek  zamawiającego  lub  wykonawcy  w  postaci  pisemnej  zgody
zamawiającego,
2/ zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego wykonawca realizuje przedmiot umowy - na
wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
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3/  rozszerzenie  zakresu  podwykonawstwa  w  porównaniu  do  wskazanego  w  ofercie
wykonawcy - na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego,
4/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług pozostałej do zapłaty należności
wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego
aneksu  -  jeżeli  zmiana  ta  będzie  miała  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez
wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
2.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego.
3.  Niniejszą  umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.
4.Umowa obowiązuje wraz z wymienionymi załącznikami:
nr 1 oferta wykonawcy,
nr 2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
nr 3 harmonogram przeglądów w okresie gwarancji,
nr 4 koszty poszczególnych przeglądów w okresie gwarancji wg harmonogramu przeglądu.

 ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
(pełna nazwa/firma, adres)

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  na  zakup  i  dostawę

specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań

na rzecz  ochrony środowiska i gospodarki  wodne prowadzonego przez Gminę Miasto

Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:                                                                                         

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale

VII ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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

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

                                                                                                      (podpis)                    
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam,  że  w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  określonych  przez

zamawiającego w rozdziale VII ust 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………...……………………….

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

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………...…………………………

…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (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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załącznik nr 4 SIWZ

Zamawiający:
Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
(pełna nazwa/firma, adres)

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 na  zakup  i  dostawę

specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań

na rzecz  ochrony środowiska i gospodarki  wodne prowadzonego przez Gminę Miasto

Nowy Targ z siedzibą przy ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:                                                                                   

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy 

Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 

Pzp.

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

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

                                                                                                                                                            (podpis)
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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  lub  art.  24  ust.  5  ustawy  Pzp). 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  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:                                                                                                                                

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………..………………………………………………………….………
(podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG) nie  podlega/ją  wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  będący/e  podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……  (podać  pełną  nazwę/firmę,

adres,  a  także  w zależności  od podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie podlega/ą wykluczeniu 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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załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa i adres wykonawcy ................................................................................................
............................................................................................................................................

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość
zamówienia

Data
wykonania

Podmiot na rzecz
których dostawy
zostały wykonane

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innych  podmiotów.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji
zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

                                                                                  ..................................................
                                                                                 / Podpis upoważnionego
                                                                                  przedstawiciela wykonawcy/

Informacja na temat trybu złożenie niniejszego wykazu:
Wykaz należy złożyć na wystosowane przez zamawiającego wezwanie – niniejszego wykazu nie należy składać 
wraz z ofertą.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

..............................................
/ miejscowość data/

....................................................................................
/ nazwa i adres podmiotu udostępniającego/

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA ZDOLNOŚCI
TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ

Niniejszym  zobowiązuję  się  do  udostępnienia
firmie ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................zdolności  zawodowej  do  wykonania  zamówienia  wymienionych  w
załączniku nr 5 do specyfikacji w ramach postępowania o zamówienie publiczne na zakup i
dostawę  specjalistycznego  sprzętu  zamiatarko-polewaczki  drogowej  w  celu  wykonywania
działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodne.

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość
zamówienia

Data
wykonania

Podmioty  na  rzecz  których
dostawy zostały wykonane

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis udostępniającego)

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

Podpisano (imię nazwisko i podpis wykonawcy)

.....................................................................................…
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ZP.271.6.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ

..............................................
/ miejscowość data/

....................................................................................
/ nazwa i adres wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  NIEZALEGANIU  Z  OPŁACANIEM  PODATKÓW  I  OPŁAT

LOKALNYCH:

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz. 1785 z późn. zm.) 
                                                                                   

…………………………
(podpis)



ZP.271.8.2018 załącznik nr 8 do SIWZ
INFORMACJA

dotycząca grupy kapitałowej
Dotyczy:  postępowania  przetargowego  na  zakup  i  dostawę  specjalistycznego  sprzętu
zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska
i gospodarki wodne.

Nazwa Wykonawcy:

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

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

Adres Wykonawcy:

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

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

Oświadczamy, że Firma,/y, którą/e reprezentujemy
1) nie należy do grupy kapitałowej*,

w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  
(Dz. U. z 2017 poz. 229),

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

2) należy do grupy kapitałowej*
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  
(Dz. U. z 2017 poz. 229),
z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

-…………………………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………………………….
*Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
* niepotrzebne skreślić

Data:..................................

-------------------------------------------------------                                 -----------------------------------------
Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                            Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy                                                      do reprezentowania wykonawcy
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