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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 z dnia 27.08.2010 r. 

na: 

Nazwa: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Sp. z o. o. 

ul. Warszawska 4, 

55-050 Sobótka, 

woj. dolnośląskie 

strona internetowa: www.hadlux.pl 

Tel. (071) 31-62-335 Fax. (071) 39-03-093  

REGON : 930242631 NIP : 896-00-07-465 

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM. 

 

2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, 

poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 

157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778 zwanej dalej Ustawą), w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa ciągnika rolniczego przeznaczonego do prac 

komunalnych, Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2 Ciągniki – 

spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „ Prawo o ruchu drogowym”. 

3.1.1. Parametry techniczne ciągnika: 

3.1.1.1. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2010, 

3.1.1.2. Silnik wysokoprężny, pojemność min 4300 cm
3
, 

3.1.1.3. Moc znamionowa silnika od 100 KM w zwyż, 

3.1.1.4. Moment obrotowym min 400 Nm, 

3.1.1.5. Silnik chłodzony cieczą, 

3.1.1.6. Poziom emisji spalin minimum Euro III (min. Tier 3), 

3.1.1.7. Filtr powietrza z czujnikiem zanieczyszczenia, 

3.1.1.8. Kabina komfortowa, ogrzewana, klimatyzowana, dwudrzwiowa, 

3.1.1.9. Reflektory robocze przednie i tylne w dachu, 

3.1.1.10. Szyberdach szklany z roletą przeciwsłoneczną, 

3.1.1.11. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, 

3.1.1.12. Kabina wyposażona w siedzenie dla pasażera, 

3.1.1.13. Układ kierowniczy hydrostatyczny, 

3.1.1.14. Tylna szyba uchylna, 

3.1.1.15. Blokada mechanizmu różnicowego przód/tył załączana elektrohydraulicznie 

przyciskiem, 
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3.1.1.16. Zbiornik paliwa minimum 110 l, 

3.1.1.17. Napęd 4x4 załączany elektrohydraulicznie przyciskiem, 

3.1.1.18. Zaczep tylny mechaniczny szybkiej regulacji, 

3.1.1.19. Zaczep dolny rolniczy i Hitch (do przyczep jednoosiowych), 

3.1.1.20. Tylny trzypunktowy układ zawieszenia kat. 2 z ramionami hakowymi, 

udźwig min. 3650 kg, 

3.1.1.21. WOM tylny 540/1000 obr/min. (dwie prędkości obrotu wału), 

3.1.1.22. Przedni trzypunktowy układ zawieszenia kat. 2, udźwig min 1500 kg, 

3.1.1.23. Minimum jedna para wyjść hydraulicznych z przodu (osobny rozdzielacz w 

kabinie), 

3.1.1.24. Skrzynia przekładniowa synchronizowana 12 biegów do przodu, 12 biegów 

do tyłu z rewersem mechanicznym, 

3.1.1.25. Koła tylne regulowane dla opon o rozmiarze min. 420/85R 34, 

3.1.1.26. Koła przednie regulowane dla opon o rozmiarze min 340/85R24, 

3.1.1.27. Błotniki na kołach tylnych i przednich (obejmujące całą szerokość koła), 

3.1.1.28. Wydajność pompy hydraulicznej minimum 52 l/min. I w wzwyż, 

3.1.1.29. Ciśnienie układu hydraulicznego minimum 20 MPa, 

3.1.1.30. Minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z szybkozłączami hydraulicznymi 

z tyłu, 

3.1.1.31. Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa, 

3.1.1.32. Układ hamulcowy roboczy sterowany hydraulicznie, tarcze mokre, 

3.1.1.33. Układ hamulcowy postojowy mechaniczny, 

3.1.1.34. Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut obrotowy), 

3.1.1.35. Dodatkowe obciążniki tylnej osi i z przodu walizkowe z mocowaniem (do 

wykorzystania po demontażu przedniego podnośnika), 

3.1.1.36. Kolor ciągnika – wyróżniający, 

3.1.1.37. Wszystkie zamki zamykane na kluczyk (dwa komplety kluczy), 

3.1.1.38. Wyposażenie dodatkowe: 

a. Skrzynka na narzędzia, 

b. Trójkąt wyróżniający zamontowany trwale na ciągniku, 

c. Trójkąt ostrzegawczy, 

d. Zestaw narzędzi podręcznych, 

e. Apteczka, 

f. Przewód do pompowania kół minimum 12 mb, 

3.1.2. Pozostałe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia: 

3.1.2.1. Wymagana gwarancja minimum od daty protokolarnego przekazania 

przedmiotu zamówienia: 

a. 36 miesięcy na układ napędowy i układ hydrauliczny, 

b. 24 miesiące lub 1500 mth na silnik, 

c. 12 miesięcy na osprzęt silnika wraz z wyposażeniem ciągnika, 

3.1.2.2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maksymalnie 50 km od siedziby 

Zamawiającego, 

3.1.2.3. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej, w 

szczególności związane z dojazdem serwisanta jak również koszty wszelkich 

materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych 

podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca, 

3.1.2.4. W okresie gwarancyjnym koszty przyjazdu serwisu gwarancyjnego do 

przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami ponosi Zamawiający, 

3.1.2.5. Podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika musi wynosić maksymalnie 48 

godzin (dwa dni robocze) od chwili zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a 
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długotrwałe techniczne naprawy winny być dokonane w terminie uzgodnionym 

przez obie strony, 

3.1.2.6. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii (w okresie gwarancyjnym) 

w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy zastępczy 

ciągnik na koszt własny, 

3.1.2.7. Wykonawca dokona szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi ciągnika w 

siedzibie Zamawiającego dwóch uprawnionych kierowców wskazanych przez 

Zamawiającego z odnotowaniem w protokole przekazania o przeszkoleniu z 

imienia i nazwiska, 

3.1.2.8. Wykonawca przekaże dokumentację techniczną obsługi sprzętu (DTR) w 

języku polskim w dwóch oryginalnych fabrycznych egzemplarzach, 

3.1.2.9. Ciągnik winien być bezwypadkowy, nieposiadający śladów korozji, wgnieceń 

i innych uszkodzeń mechanicznych, 

3.1.2.10. Ciągnik musi posiadać wszystkie dokumenty umożliwiające jego rejestrację: 

a. Dokumenty umożliwiające rejestrację na dwa miejsca siedzące tj. kierowca i 

pasażer, 

b. Homologacja, 

3.1.2.11. Zamawiający wymaga by dostawca zapewnił: 

a. Dostępność części zamiennych w okresie gwarancyjnym i po, 

b. Bezpłatna dostawa ciągnika do siedziby zamawiającego, 

c. Przedstawienie min 1 referencji /potwierdzenia dostawy/ na dostawę ciągnika 

spełniającego wymienione parametry sprzedanego w przeciągu ostatnich 3 lat od 

daty ogłoszenia przedmiotowego przetargu. 

3.2. Przedmiot zamówienia wymieniony w pkt. 3.1 określa załącznik nr 1 do umowy – 

specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

4.1. Termin realizacji zamówienia ustala się do 15 października 2010 r. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonywania zamówienia, 

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 

posiadać dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż: 

100.000,00 zł, 

5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty 

oświadczenia i dokumenty wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków wymaganych od 

Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia. Wykonawcy 

powołujących się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
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korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU. 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć: 

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy wg załącznika 2 do SIWZ (oryginał), 

6.1.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolności kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

(wymagane min. w punkcie 5.1.4), (Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych 

podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten 

podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.) 

6.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wg wzoru na 

załączniku nr 3 do SIWZ (Oryginał), 

6.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy, 

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

6.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 

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

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, (Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które 

będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 

6.2), 

6.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy/usługi/roboty odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego należy złożyć: 

6.3.1. Opisy techniczne z fotografiami, 

6.3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument i dokumenty wystawione w kraju, w 

których ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

6.3.2.1. Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6.3.2.2. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, albo, że uzyskali przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, 

6.3.2.3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert, 

6.3.2.4. Oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się takiego zaświadczenia, 

6.3.2.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków. 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 wykonywaniu zamówienia. 

6.3.2.6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawców, 

6.3.2.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia oraz w przypadku podmiotów kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 

oryginałem przez wykonawców lub te podmioty. 
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6.3.2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

 

7. IFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWNIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, 

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem, 

7.3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów 

lub informacji, o których mowa powyżej, przekazanych faksem, 

7.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, domniema 

się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę 

zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, 

7.5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  

Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Sp. z o. o. 

ul. Warszawska 4 

55-050 Sobótka 

fax.: (071) 39-03-093 

7.6. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 

7.6.1. w kwestiach procedury przetargowej i przedmiotu zamówienia p. Eugeniusz Leśniak, 

tel. (071) 31-62-335 w godz. Od 8.
00

 do 15.
00

. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM. 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,- PLN. 

8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

8.2.1. Pieniądzu, 

8.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

8.2.3. Gwarancjach bankowych, 

8.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

8.2.5. 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 (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.), 

8.2.6. Gwarancja i poręczenia winny zawierać bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty 

poręczonego wadium na żądanie zamawiającego. 

8.3. Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia  08.09.2010 roku do godz. 

10.
00

. 
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8.4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 

40 9574 1015 2003 0200 0376 0001 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, 

Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: „wadium przetargowe dostawa 

ciągnika rolniczego przeznaczonego do prac komunalnych”). Wadium wniesione w 

innej formie należy załączyć do oferty. 

8.5. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8.2.1.- 8.2.5. SIWZ musi być zdeponowane w 

oryginale u Głównego Księgowego ZUK „HADLUX” Sp. z o. o. przed terminem składania 

ofert, a kserokopię z adnotacją i podpisem Głównego Księgowego o wpłynięciu wadium 

oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć, jako 

załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy 

włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert 

zostanie przekazany Głównemu Księgowemu ZUK „HADLUX” Sp. z o. o. a jego ksero z 

adnotacją i podpisem Głównego Księgowego o przyjęciu wadium zostanie przesłane 

wykonawcy pocztą, 

8.6. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 

24 ust. 4 Ustawy, 

8.7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

9.1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

10.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

10.2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

10.3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.4. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SIWZ. 

10.5. Złożona przez wykonawcę oferta musi zawierać: 

10.5.1. Wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 

10.5.2.  Dowód wniesienia wadium, 

10.5.3. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcom; (Uwaga: w przypadku braku odpowiedniego skreślenia w 

formularzu oferty - pkt. 11 zał. nr 1 do SIWZ, zamawiający przyjmuje, iż wykonawca 

nie zamierza żadnej części zamówienia powierzyć do wykonania podwykonawcom), 

10.5.4. Oświadczenia i dokumenty formalne wymagane według punktu 6 SIWZ, 

10.5.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, 
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10.5.6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

10.5.7. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis 

lub wydruk komputerowy). 

10.5.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze 

handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy 

oferenta. Zalecane jest dołączenie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji działalności 

gospodarczej lub innego dokumentu, w celu zweryfikowania podpisu pod ofertą. 

10.5.9. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 

pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.5.10. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, 

powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji 

zawartości oferty. 

10.5.11. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w dole 

strony na środku. 

10.5.12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i 

datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.5.13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

10.5.14. Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. 

10.5.15. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:  

< NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES, SIEDZIBA > 

OFERTA W < TRYB POSTĘPOWANIA > 

NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem 

oferenta. 

10.5.16. Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty 

Polskiej, przesyłki kurierskiej należy przygotować w sposób określony powyżej i 

przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej w następujący sposób: 

<NAZWA, ADRES, SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO> 

OFERTA W <TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA>  

NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  .................................. 

10.5.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w 

kopercie odpowiednio oznakowanej, jak również opatrzonej napisem "ZMIANA". 

Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, 
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który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.5.18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na 

kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: 

Zakładzie Usług Komunalnych „HADLUX” Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 4 

na dziennik podawczy ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. 

nie później niż do dnia 08.09.2010 r. do godziny 10.
00

 

11.2. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert 

będą odsyłane niezwłocznie bez otwierania. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2010 r. o godzinie 10.
30

 w siedzibie 

zamawiającego w ZUK „HADLUX” Sp. z o. o. w Sobótce ul. Warszawska 4. 

11.4. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

11.5. W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle 

oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek oferenta. 

11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

11.7. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adres wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

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

powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

12.2. Wykonawca musi również w cenie ofertowej, którą umieści w formularzu 

ofertowym, uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty 

zastosowane przez wykonawcę. 

12.3. Cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą 

również prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Całkowita cena 

brutto powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

12.4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

12.5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe (art. 87 ust. 2 Ustawy). 
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13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

SPOSOBU OCENY OFERT. 

13.1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 cena brutto – 100%, 

 Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, 

 Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów, gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100 – wskaźnik stały. 

13.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej w 

pkt. 13.1 kryterium. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO. 

14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż 

przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94, ust. 1a Ustawy. 

14.2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. 

14.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na zasadach określonych w 

umowie - zał. nr. 4 do SIWZ. 

14.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do 

stawienia się z ważnym zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli 

wcześniej nie zostało dołączone do oferty). 

14.5. W przypadku udzielenia zmówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w 

art. 23 ust. 1 Ustawy) - wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu 

umowę regulujące współpracę tych wykonawców. 

14.6. Wybrany wykonawca winien przybyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

w celu podpisania umowy. 

 

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
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15.1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza, aby zawarł umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

15.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.: 

15.2.1. W przypadku zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą 

spełniały wymagania określone w SIWZ; 

15.2.2. Gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 

15.2.3. Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia 

braku konieczności wykonywania części zamówienia, 

15.2.4. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza 

zmianę wartości umowy 

15.2.5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy  

 w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

 z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub  

 zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu  

 realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia; 

15.2.6. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy polegającą na zmianie 

terminu wykonania w następujących wypadkach: 

15.2.6.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski 

żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające 

dostawę, 

15.2.6.2. Epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub 

państwowe, strajkiem lub stanem wyjątkowym, 

15.2.6.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujące niemożliwością dostawy, 

15.2.6.4. Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony 

nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie 

lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią, 

15.2.6.5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 

powyżej dotyczących terminu zakończenia zadanie, może on ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

15.2.7. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 

uzasadnienie. 

 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

16.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. 
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16.2. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie oraz 

skarga. 

16.3. Przy czym, zgodnie z przepisem art.180 ust.2 odwołanie przysługuje wyłącznie 

wobec czynności: 

16.3.1. Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

16.3.2. Opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

16.3.3. Wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

16.3.4. Odrzucenia oferty odwołującego. 

17. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

17.1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek 

części niniejszego zadania. 

18. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. 

18.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa do udzielania zamówienia 

uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 w wysokości do 30 % wartości zamówienia 

podstawowego. 

19. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

19.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej 

odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia. 

20. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE 

SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

20.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się droga elektroniczną. 

 

21. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

 

21.1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

 

22. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 

 

22.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

23. UWAGI OGÓLNE. 
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23.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

23.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

23.3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.hadlux.pl. 

23.4. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 

 

 

                                                                                  GRZEGORZ BIAŁCZAK 

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

      Prezes Zarządu – Dyrektor ZUK HADLUX Sp. z o. o. 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 

art. 22 ust. 1 Ustawy – Załącznik nr 2 do SIWZ, 

3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ, 

4. Projekt umowy wraz z załącznikiem nr 1 do umowy specyfikacja techniczna przedmiotu 

zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

 

http://www.hadlux.pl/
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

O F E R T A 

(załącznik nr 2 do umowy) 

Na zadanie: „DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH" 
(nazwa zadania) 

Nr ………………………………………….. 

  

1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................ 

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

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:.......................................................................... 

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

woj. .........................................................................................  

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

Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do Kontaktów:  

Imię i Nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax.  

E-mail  

 

5. Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zakład Usług 

Komunalnych „HADLUX” Sp. z o. o. w Sobótce przetargu nieograniczonym na zadanie 

„DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH". 

 

6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

cena brutto: _________________________________zł 

słownie: ______________________________________________________________________ 

w tym podatek: ______________________________zł 

słownie: ______________________________________________________________________ 

wartość netto: _______________________________zł 

słownie:______________________________________________________________________ 

 

7. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia.  

 

8. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty na realizację następującego zadania: 

„DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH" zobowiązuję się 

zapewnić okres gwarancji na przedmiot umowy wskazany w SIWZ. 

 

9. Wadium w kwocie ……………...… zł zostało wniesione w dniu ....................................... w 

formie  ............................................................................ (dowód wpłacenia/wniesienia w 

załączeniu). Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto 

nr....................................................................................................................................... w Banku 
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.............................................................................................. (dotyczy Wykonawców, którzy 

wnieśli wadium w pieniądzu). 
 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z 

projektem umowy i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeżeń. 
 

11. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania 

oferty oraz podpisania umowy, a także dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca, gdzie będą 

prowadzone dostawy objęte niniejszym zamówieniem. 
 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od daty składania ofert i 

zobowiązujemy się podpisać umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ, po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w czasie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

13. Informujemy, iż zamierzamy / nie zamierzamy część zamówienia powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. Zgodnie z powyższym wykaz części zamówienia, których wykonanie 

powierzę 

podwykonawcom:............................................................................................................................  

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

14. Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 15 niniejszej oferty, oferta 

nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

15. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią 

informacje zawarte w następujących dokumentach: 

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

16. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.  

 
Miejscowość i data:........................................ 

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

      Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty 

 

Na ofertę składają się : 

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

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

3) ................................... 

4) ................................... 

 

(podpis i pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 OŚWIADCZENIE 

My/ Ja, niżej podpisani  

 

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

 

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

 

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

 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH" 

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w tym:  

 

a) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

b) Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

c) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

______________, dnia ____________2010 r. 

                                                                                     _______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 OŚWIADCZENIE 

 

My/Ja, niżej podpisani/y  

 

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

 

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

 

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

 

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

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH" 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

______________, dnia ____________2010 r. 

 

 

                                                                                  

  _______________________________ 

                                                                       podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                         do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA nr   /2010 

(projekt umowy) 

na zadanie „DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH” zawarta 

w dniu …………………… 2010 r. w Sobótce pomiędzy: 

Zakładem Usług Komunalnych „HADLUX” Sp. z o.o., ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka, 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000085788 VI Wydział Gospodarczy KRS w 

Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, REGON: 930242631, NIP: 896-00-07-465, 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Prezesa Zarządu – Dyrektora – Pana Grzegorza Białczaka, 

2. Głównego Księgowego – Pani Urszuli Rybczyńskiej,  

z jednej strony, 

a firmą: 

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

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

działającą na podstawie wpisu do …………………………………………………………………….. 

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

pod numerem……………………………………… NIP:………………… REGON:……………….. 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, uprawnionym do wykonania dostawy-robót 

objętych niniejszą umową na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego,  

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………...... 

 

                                                                     § 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie dostawy pn.: 

„DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH", 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą: 
2.1. CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH, 

2.1.1. Typ: …………………………………………… 
2.1.2. Marka: ……………………...…………………. 
2.1.3. Pojemność Silnika: …………………………… 
2.1.4. Rodzaj Napędu: ………………………………. 
2.1.5. Rok Produkcji: ………………………………… 
2.1.6. Nr VIN: ………………………………………… 

2.2. Spełniających normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczno – jakościowo – ilościowe 

określone w specyfikacji techniczno – wyposażeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy – specyfikacja techniczno – wyposażeniowa. 
3. Miejsce realizacji dostawy przedmiotu zamówienia: 55-050 Sobótka, ul. Warszawska 4. 

4. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………………… wraz z 

załącznikami, stanowiąca zał. nr 2 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem Umowy  

z należytą starannością, winien kierować się zasadą ochrony interesów Zamawiającego i 

dostarczyć przedmiot umowy odpowiadający wymogom Zamawiającego. 

6. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących 



 

przepisów prawa. 

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony ciągnik posiada i spełnia wszystkie wymogi określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 15 października 2010 r. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 4 dni przed tym 

terminem. 

3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru ilościowo–jakościowego 

protokołem odbioru. 

4. Wykonawca zapewnia, że sprzedany ciągnik stanowi jego własność i jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych. 

5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne 

ryzyko, w miejsce wskazane w § 1 ust. 3. 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest: 

a) niezgodny z opisem zawierającym się w specyfikacji technicznej i wyposażenia lub 

nie jest kompletny, 

b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia 

przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek a procedura czynności odbioru zostanie 

powtórzona. 

7. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu 

umowy, Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy dostarczonego 

przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia, 

nowego, wolnego od wad. 

8. Prawo własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań umowy osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach posiadających pełną wiedzę techniczną o sprzedawanym pojeździe. 

2. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne 

i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas 

wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby. 

 

§ 4 

1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  przedmiotu umowy  w  

wysokości ………………… złotych netto (słownie złotych: ......................), plus podatek 

VAT ………………… złotych.  Łączne wynagrodzenie brutto wynosi …………………… 

złotych. (słownie złotych: .......................................). 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a w szczególności koszty dostawy pojazdu wraz z wyposażeniem 

wyspecyfikowanym w SIWZ. 

 

§ 5 

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru 

ilościowego i jakościowego bez zastrzeżeń (protokół), podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli Zadamawiającego i Wykonawcy. 

2. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

3. Zapłata należności nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez 



 

Zamawiającego, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

 

§ 6 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 
w umowie. 

2. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu dla sprzedawanego ciągnika: 

2.1. 36 miesięcy na układ napędowy i układ hydrauliczny, 

2.2. 24 miesiące lub 1500 mth na silnik, 

2.3. 12 miesięcy na osprzęt silnika wraz z wyposażeniem ciągnika, 

3. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wykonawca wskazuje, jako znajdujący się w 

miejscowości: ……………….. tj. do 50 km od siedziby Zamawiającego, 

5. W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej, w szczególności związane 

z dojazdem serwisanta jak również koszty wszelkich materiałów i części zamiennych za 

wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi 

Wykonawca, 

6. W okresie gwarancyjnym koszty przyjazdu serwisu gwarancyjnego do przeglądów 

gwarancyjnych wraz z materiałami ponosi Zamawiający, 

7. Podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika wynosi maksymalnie 48 godzin (dwa dni robocze) 

od chwili zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a długotrwałe techniczne naprawy będą 

dokonane w terminie uzgodnionym przez obie strony, 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii (w okresie gwarancyjnym) w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy zastępczy ciągnik na koszt własny, 

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz 

uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. 

10. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru dostarczy Zamawiającemu 

wykaz danych umożliwiających zgłaszanie awarii i usterek, w szczególności adres strony 

www, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów i faksów. 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 

przedmiotu umowy są:  

a. z ramienia Zamawiającego – Pan Eugeniusz Leśniak, 

b. z ramienia Wykonawcy ……………………………… 

 

§ 8 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Za zwłokę w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości: 0,5% wartości 

umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie 

ciągnika lub usunięcia wady fizycznej. 

2. Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał 

prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w 

wysokości 25% wartości brutto umowy. 

3. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

4. Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawca może żądać odsetki ustawowe. 

5. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu 

umowy powstanie szkoda przewyższająca wartość zastrzeżonych kar umownych bądź 

szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach.  



 

  

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany tj.: 

1.1. W przypadku zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą 

spełniały wymagania określone w SIWZ, 

1.2. Gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 

1.3. Ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, 

1.4. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę 

wartości umowy, 

1.5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego np.: powodują skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości 

zamówienia, 

1.6. Zamawiający dopuszcza zmianę w zawartej umowie polegającą na zmianie terminu 

wykonania w następujących wypadkach: 

1.6.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski 

żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające 

dostawę, 

1.6.2. Epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, 

strajkiem lub stanem wyjątkowym, 

1.6.3. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujące niemożliwością dostawy, 

1.6.4. Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie 

przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają 

wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią, 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 termin 

zakończenia dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

kodeksu postępowania cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 12 

Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego. Integralną cześć niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Specyfikacja techniczno – wyposażeniowa, 

2. Załącznik nr 2 do niniejszej umowy – Formularz Ofertowy Wykonawcy, 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 



 

Załącznik nr 1 do umowy Nr _____ /2010 

   z dnia______________________________ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - WYPOSAŻENIOWA  

CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH 

lp. 
CIĄGNIK ROLNICZY DO PRAC 

KOMUNALNYCH 

CECHY* 
UWAGI 

TAK NIE 

I Parametry techniczne ciągnika: 

1.  Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2010,    

2.  Silnik wysokoprężny, pojemność min 4300 cm
3
,    

3.  Moc znamionowa silnika od 100 KM w zwyż,    

4.  Moment obrotowym min 400 Nm,    

5.  Silnik chłodzony cieczą,    

6.  Poziom emisji spalin minimum Euro III (min. Tier 3),    

7.  Filtr powietrza z czujnikiem zanieczyszczenia,    

8.  Kabina komfortowa, ogrzewana, klimatyzowana, dwudrzwiowa,    

9.  Reflektory robocze przednie i tylne w dachu,    

10.  Szyberdach szklany z roletą przeciwsłoneczną,    

11.  Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,    

12.  Kabina wyposażona w siedzenie dla pasażera,    

13.  Układ kierowniczy hydrostatyczny,    

14.  Tylna szyba uchylna,    

15.  Blokada mechanizmu różnicowego przód/tył załączana 

elektrohydraulicznie przyciskiem, 
   

16.  Zbiornik paliwa minimum 110 l,    

17.  Napęd 4x4 załączany elektrohydraulicznie przyciskiem,    

18.  Zaczep tylny mechaniczny szybkiej regulacji,    

19.  Zaczep dolny rolniczy i Hitch (do przyczep jednoosiowych),    

20.  Tylny trzypunktowy układ zawieszenia kat. 2 z ramionami 

hakowymi, udźwig min. 3650 kg, 
   

21.  WOM tylny 540/1000 obr/min. (dwie prędkości obrotu wału),    

22.  Przedni trzypunktowy układ zawieszenia kat. 2, udźwig min 1500 

kg, 
   

23.  Minimum jedna para wyjść hydraulicznych z przodu (osobny 

rozdzielacz w kabinie), 
   

24.  Skrzynia przekładniowa synchronizowana 12 biegów do przodu, 12 

biegów do tyłu z rewersem mechanicznym, 
   

25.  Koła tylne regulowane dla opon o rozmiarze min. 420/85R 34,    

26.  Koła przednie regulowane dla opon o rozmiarze min 340/85R24,    

27.  Błotniki na kołach tylnych i przednich (obejmujące całą szerokość 

koła), 
   

28.  Wydajność pompy hydraulicznej minimum 52 l/min. I w wzwyż,    

29.  Ciśnienie układu hydraulicznego minimum 20 MPa,    

30.  Minimum dwie pary wyjść hydraulicznych z szybkozłączami 

hydraulicznymi z tyłu, 
   

31.  Instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa,    

32.  Układ hamulcowy roboczy sterowany hydraulicznie, tarcze mokre,    

33.  Układ hamulcowy postojowy mechaniczny,    

34.  Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego (kogut obrotowy),    

35.  Dodatkowe obciążniki tylnej osi i z przodu walizkowe z 

mocowaniem (do wykorzystania po demontażu przedniego 

podnośnika), 

   

36.  Kolor ciągnika – wyróżniający,    

37.  Wszystkie zamki zamykane na kluczyk (dwa komplety kluczy),    



 

38.  Wyposażenie dodatkowe:    

a.  Skrzynka na narzędzia,    

b.  Trójkąt wyróżniający zamontowany trwale na ciągniku,    

c.  Trójkąt ostrzegawczy,    

d.  Zestaw narzędzi podręcznych,    

e.  Apteczka,    

f.  Przewód do pompowania minimum 12 mb,    

II. Pozostałe wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia: 

39.  Wymagana gwarancja minimum od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia: 
a.  36 miesięcy na układ napędowy i układ hydrauliczny,    
b.  24 miesiące lub 1500 mth na silnik,    
c.  12 miesięcy na osprzęt silnika wraz z wyposażeniem 

ciągnika, 
   

40.  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maksymalnie 50 km od 

siedziby Zamawiającego, 
   

41.  W okresie gwarancyjnym wszelkie koszty naprawy gwarancyjnej, 

w szczególności związane z dojazdem serwisanta jak również 

koszty wszelkich materiałów i części zamiennych za wyjątkiem 

materiałów eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu 

ponosi Wykonawca, 

   

42.  W okresie gwarancyjnym koszty przyjazdu serwisu gwarancyjnego 

do przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami ponosi 

Zamawiający, 

   

 Podjęcie naprawy gwarancyjnej ciągnika wynosi 

maksymalnie 48 godzin (dwa dni robocze) od chwili 

zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a długotrwałe 

techniczne naprawy winny być dokonane w terminie 

uzgodnionym przez obie strony, 

   

43.  W przypadku braku możliwości usunięcia awarii (w okresie 

gwarancyjnym) w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 

Wykonawca dostarczy zastępczy ciągnik na koszt własny, 

   

44.  Wykonawca dokona szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi 

ciągnika w siedzibie Zamawiającego dwóch uprawnionych 

kierowców wskazanych przez Zamawiającego z odnotowaniem w 

protokole przekazania o przeszkoleniu z imienia i nazwiska, 

   

45.  Wykonawca dostarcza dokumentację techniczną obsługi sprzętu 

(DTR) w języku polskim w dwóch oryginalnych fabrycznych 

egzemplarzach, 

   

46.  Ciągnik bezwypadkowy, nieposiadający śladów korozji, wgnieceń i 

innych uszkodzeń mechanicznych, 
   

47.  Ciągnik posiada wszystkie dokumenty umożliwiające jego rejestrację: 
a.  Dokumenty umożliwiające rejestrację na dwa miejsca 

siedzące tj. kierowca i pasażer, 
   

b.  Homologacja,    

 Zamawiający wymaga a Dostawca zapewnia: 
a.  Dostępność części zamiennych w okresie gwarancyjnym 

i po, 
   

b.  Bezpłatna dostawa ciągnika do siedziby Zamawiającego,    
c.  Przedstawienie min 1 referencji /potwierdzenia dostawy/ 

na dostawę ciągnika spełniającego wymienione 

parametry sprzedanego w przeciągu ostatnich 3 lat od 

daty ogłoszenia przedmiotowego przetargu. 

   

UWAGA ! 

* CECHY – spełniając i akceptując wartość należy wstawić znak X w odpowiednie pole 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 


