PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE
75 -724 KOSZALIN
UL. KOMUNALNA 5
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 221.000 EURO DLA ZADANIA PN.:

Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury określonej w art. 24aa PZP,
tzw. „procedura odwrócona”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV:
34928480-6 POJEMNIKI I KOSZE NA ODPADY I ŚMIECI

Z A T W I E R D ZA M

Koszalin, dnia 07.03.2019r.

ZAWARTOŚĆ:

Strona 1 z 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rozdział I
- Formularz Oferty
-Informacja o oferowanym produkcie załącznik nr 2
Rozdział II
- Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1
Rozdział III
- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział IV
- Projekt Umowy
Rozdział V
- Formularze spełniania warunków udziału

Strona 2 z 2

3
Rozdział I

Formularz ofertowy
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa..................................................................................
Siedziba...............................................................................
Nr telefonu/faksu..............................................................
Adres e-mail………………………………………………………………….
nr NIP...................................................................................
nr REGON............................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
tel. 94 348-44-44 / faks 94 348-44-34

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie
nowego wózka widłowego”.
MY NIŻEJ PODPISANI ;
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY,

że

zapoznaliśmy

się

ze

Specyfikacją

Istotnych

Warunków

Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:
Netto ………………………złotych

(słownie złotych ………..……)

podatek VAT w wysokości …….%
brutto ……………………złotych

(słownie złotych ...…………..)

4.Koszty przeglądów w okresie gwarancyjnym (częstotliwość przeglądów oraz zakres
przeglądów):…………………………………….………………..
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5. Oświadczam, że gwarancja na dostawę przedmiotu zamówienia wynosi:
a) ………… ilość miesięcy,
b) …..……. ilość motogodzin,

6. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie
do12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
7. Zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zakładu
Zamawiającego tj. Sianów, ul. Łubuszan 80, Regionalny Zakład Odzysku Odpadów
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie.
8. Przedstawione przez Zamawiającego istotne postanowienia umowy zostały
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty –
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego.
10. Wadium w kwocie …………. zł (słownie: …………złotych) zostało wniesione w dniu
………… w formie ………………Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ………………….
Jednocześnie oświadczam,
1) wyżej podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia;
2) zapoznałem się
z treścią zapytania ofertowego, OPZ oraz istotnymi
postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne
informacje do przygotowania oferty;
3) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego
terminu składania ofert;
5) powierzę / nie powierzę1 wykonanie niżej wskazanych części (zakresu)
zamówienia podwykonawcy/om:
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć:
Część zamówienia, którą Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy

Firma/nazwa i adres podwykonawcy,
któremu Wykonawca zamierza powierzyć
część zamówienia

6) OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest
następujący:………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

7) WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy
kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko: ……………………
tel. ………………
fax. ……………………… e-mail: …………………
8) Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania
1

niepotrzebne skreślić
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u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.);
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), należy skreślić powyższe oświadczenie
i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku.
9) Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy PZP;
Nadto informuję, że
1.) oferta
nie
zawiera/zawiera2
informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji3, które zawarte są w następujących dokumentach4:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać dokumenty w którym znajdują się przedmiotowe informacje, oraz wykazać jakie
zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności)

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.……………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………
OFERTĘ składamy na ………………… stronach.
ZAŁĄCZNIKAMI
do
oferty,
stanowiącymi
jej
integralną
………………………………………………………………………………………………….

część

są:

WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach: …..

..............................., dnia ......................
.........................................................
/ Pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych /
1
2

niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić

3

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności
4

jeśli nie dotyczy, skreślić
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Rozdział II
Zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV:
42415110-2 Wózki widłowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego
Cena musi być wyrażona w zł, loco Sianów, ul. Łubuszan 80, Regionalny Zakład
Odzysku Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, siedziba
zamawiającego. Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport,
akcyza, cło, podatki itp.

1.Przedmiot dostawy:
Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego nie starszego niż 2017r.
pochodzącego z produkcji seryjnej, wyposażonego w kabinę zamkniętą,
o udźwigu 3,5Mg, zasilanego gazem płynnym LPG.

2.Przeznaczenie:
Wózek widłowy przeznaczony do obsługi Stacji Przeładunkowej Odpadów
Komunalnych na terenie częściowo nierównym, wyłożonym płytami drogowymi
w części zewnętrznej.
3.Charakterystyka techniczna wózka widłowego:
Parametry techniczne:
1. Rok produkcji:
- Wózek fabrycznie nowy pochodzący z seryjnej produkcji nie starszy niż
2017r.;
2. Układ napędowy:
- Silnik zasilany gazem płynnym LPG + miejsce na butlę 11 kg na zewnątrz
wózka;
- minimalna moc 44 kW;
- liczba cylindrów/pojemność skokowa – 4/min. 2000 cm3;
- obroty znamionowe – minimum 2300 [1/min];
- silnik chłodzony cieczą;
3. Wymiar wózka:
- wysokość: do 2250 [mm];
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- szerokość: do 1200 [mm];
- długość wózka bez wideł: do 2800 [mm];
4. Układ hydrauliczny:
- hydrauliczny układ podnoszenia;
- hydrauliczne wspomaganie;
- pompa zębata;
- sterowanie hydrauliką poprzez minidźwignie;
5. Układ jezdny:
- sterowany za pomocą kierownicy;
- bezstopniowo regulowana kolumna kierownicy;
- samochodowy układ dźwigni przyspieszenia i hamulca;
- czterokołowy;
- ogumienie pełne, rozmiar(przód/tył): 28x9-15/6,50x10,0;
6. Skrzynia biegów:
- automatyczna hydrokinetyczna;
7. Hamulce:
- bębnowe lub tarczowe;
8. Udźwig:
- 3,5 Mg;
- środek ciężkości: 500 mm;
9. Wysokość podnoszenia masztu:
- minimum 4000 mm;
- maszt dwu- lub trzysekcyjny z wolnym skokiem;
- maszt w stanie złożonym nie może być wyższy niż 2390mm;
- pochył masztu (przód/tył): minimum 6o/5o;
10. Kabina:
- kabina zamknięta;
- instalacja elektryczna 12V;
- oszklona z widocznością na cztery strony;
- ogrzewana;
- klimatyzacja;
- wielofunkcyjny panel z wyświetlaczem;
- dach częściowo przeszklony z kratą ochronną;
- wycieraczka przedniej szyby ze spryskiwaczem;
- wycieraczka tylnej szyby;
- lusterko panoramiczne wewnątrz kabiny;
- lusterka wsteczne;
- fotel amortyzowany, regulowany wyposażony w pas bezpieczeństwa;
- oświetlenie zewnętrzne przód i tył;
- sygnał dźwiękowy jazdy do tyłu;
- lampa ostrzegawcza na dachu tzw. „Kogut”;
- osłona od spodu wózka przedziału skrzyni biegów i silnika;
- krata ochronna ładunku;
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- mata antypoślizgowa na podłodze;
11. Osprzęt:
- wymiary wideł: minimum 1400 x 100 x 40 [mm] – 2 szt.;
- przesuw boczny karetki;
- wyjście dodatkowej instalacji hydraulicznej przy maszcie pod dodatkowy
osprzęt na szybkozłącze;
- waga hydrauliczna o dokładności błędu pomiarowego 2% maksymalnego
udźwigu z drukarką;
12. Wyposażenie dodatkowe:
- dodatkowy wstępny filtr gazu przy butli;
- trójkąt ostrzegawczy luzem;
- gaśnica polska, proszkowa, dostosowana do maszyny, zamocowana
wewnątrz kabiny;
13. Zabezpieczenia:
- system stabilizacji bocznej;
- układ wspomagania układu kierowniczego;
- system wykrywania operatora w fotelu;
4.Wymagane dokumenty, gwarancja i serwis pogwarancyjny:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Instrukcja obsługi DTR w języku polskim;
Schemat instalacji gazowej w języku polskim;
Schemat instalacji hydraulicznej w języku polskim;
Schemat instalacji elektrycznej i elektronicznej w języku polskim;
Książkę gwarancyjną urządzenia oraz warunki udzielonej gwarancji;
Książkę przeglądów okresowych;
Katalog części zamiennych;
Deklaracja zgodności WE zgodnie z dyrektywą maszynową;
Rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego;
Wózek zastępczy na czas naprawy wózka dłuższej niż 5 dni;
W przypadku braku wózka zastępczego na czas naprawy powyżej 5 dni
naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości nowego wózka za
każdy dzień zwłoki;
l) Szkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie firmy;
m) Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii w dni robocze 24
godziny;
n) Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia przeglądu 5 dni roboczych;
o) Gwarancja minimum 24 miesiące lub 6000 mth;
p) Przeglądy w okresie gwarancyjnym płatne przez Zamawiającego (częstotliwość
przeglądów oraz koszty wraz z zakresem przeglądów Wykonawca zobowiązany
jest wskazać w formularzu ofertowym);
q) Serwis pogwarancyjny;
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r) Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności
przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy.
s) Odbiór wózka widłowego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia
nastąpi w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego;
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Rozdział III

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5,
tel. 94 348-44-44 , e-mail pgk@pgkkoszalin.pl zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn:
„Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale II ( załącznik nr 1)
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
I.1.Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia–do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
II. OFERTA
1.

Sposób przygotowania oferty.

1.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim
1.2. Oferta winna być napisana w sposób czytelny.
1.3. Oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
1.4. Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych i spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Oferta powinna zawierać
2.1. Datę sporządzenia oferty.
2.2. Firmę (nazwę).
2.3. Numer telefonu, telefaksu.
2.4. REGON - numer.
2.5. NIP - numer.
2.6. Cenę za realizację zamówienia.

III. POSTĘPOWANIE
1.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP ;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej.
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a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie co najmniej 1 dostawy
fabrycznie nowego wózka widłowego o wartości co najmniej 100000 zł netto w ramach
jednego kontraktu.
Uwaga!
Nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych dostaw
lub zleceniami)

objętych odrębnymi umowami

Wykonawca winien sporządzić wykaz tych dostaw na druku stanowiącym załącznik „Wykaz
wykonanych dostaw” Rozdział V SIWZ tj. wykazać się należycie zrealizowanymi dostawami.
Uwaga!
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego
warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie
waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2.

Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.1.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 2.1 1.2.
Instrukcji dla Wykonawców, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi wykazać
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.

2.3.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.4.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.5.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy
PZP oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w
OŚWIADCZENIU, o którym mowa w punkcie 3.1. Instrukcji dla Wykonawców.

2.6.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
2.6.a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2.6.b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ppkt 2.1.
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3.

3.1.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ.

3.2.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
dokumentów wymienionych
w punkcie 3.A. niniejszej SIWZ.
3.A. OŚWIADCZENIA LUB/I DOKUMENTY ŻĄDANE W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. wykaz

wykonanej (zrealizowanej) co najmniej jednej dostawy fabrycznie nowego
wózka widłowego o wartości co najmniej 100000 zł netto w ramach jednego kontraktu
2. Dowody określające, czy dostawy wymienione przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane
należycie.
Uwaga!
Dowodami, o których mowa powyżej, 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.

3.B.

Wykaz
podstaw

oświadczeń i
wykluczenia

dokumentów żądanych
Wykonawcy
z

w celu
udziału

potwierdzenia braku
w
postępowaniu.

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3.3.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
z powodu okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Wykonawcy zagraniczni składają oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem
zawartym w Rozdziale V SIWZ.
3.

Forma składanych dokumentów:

a.

Oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale.

b.

Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa
w ppkt a), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
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d.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

e.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

f.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

g.

W przypadku, o którym mowa w ppkt. e) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

4.

Wykonawcy występujący wspólnie.

a.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

b.

W przypadku, o którym mowa w pkt a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

c.

Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika
pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt b).

d)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:
d.1.) każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. III. 1.1.
niniejszej SIWZ;
d.2.) co najmniej jeden z nich w całości spełnianie warunku, określone odpowiednio
w pkt III.1.2.a) niniejszej SIWZ.

e)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE ,
o którym mowa w pkt 3.3.1. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokument ten ma 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 do wykluczenia.

5.

Podwykonawcy
a.

Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę w punkcie 5 Formularza ofertowego - części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

b. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.
c.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

d. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszej SIWZ, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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e.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie
jego realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1. niniejszej SIWZ potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

f.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
a.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219
z późn.zm.).

b.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji
(pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do
Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu lub komunikatu poczty
elektronicznej o dostarczeniu informacji.

c.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

– Anna Pieńkowska , tel. 94/348-44-32 w godz. 8:00 - 13:00
pgk@pgkkoszalin.pl
anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl
7.

Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
3.000,00 zł.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą
w jednej lub kilku następujących formach:
a)

i może być wniesione

w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,

b) gwarancjach bankowych,
c)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Nr rachunku: PKO BP SA 79 1020
2791 0000 7402 0289 7726
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. Kopię dowodu
dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie
dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty.
6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy złożyć wraz z
ofertą.
Uwaga!
Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem
wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką
okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.

8.

Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

9.

Opis sposobu przygotowania oferty.

9.1.Ofertę
stanowi
formularz
ofertowy
zamieszczony
w
rozdziale
I
SIWZ
wraz
z
załącznikiem
nr
2
„
Informacja
o
oferowanym
produkcie
„
-nie dołączenie do oferty załącznika nr 2 skutkować będzie odrzuceniem oferty.

9.2.Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone
wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo
musi być poświadczone notarialnie.
9.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9.5. Oferta winna być napisana czytelnie i trwale. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi
dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp.
9.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika.
9.7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę. Przy dokonanych zmianach należy także zapisać datę
ich naniesienia.
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9.8. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz
ofertowy”, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ.
W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy
wpisać „nie dotyczy”.
9.9. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ
graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.
9.10. Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami należy
umieścić w kopercie oznaczonej:
„PRZETARG NIEOGRANICZONY–„Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego.”.
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 13:30 dnia 25.03.2019 roku”

Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Koszalinie, ul. Komunalna 5
w terminie do dnia: 25.03.2019 r. do godziny 13:15
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej
zostaną zwrócone oferentom
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności wykonawców w dniu:
25.03.2019 r. do godziny 13:30
w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5, budynek A sala konferencyjna
pokój nr 15
10. Tajemnica Przedsiębiorstwa
10.1)Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, a Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania
ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom
postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
* Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
10.2) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
10.3) W przypadku nie wykazania w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni informacje objęte „Tajemnicą przedsiębiorstwa”.
10.4) Jeżeli w ofercie i oświadczeniach lub dokumentach z nią złożonych zawarte są informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie zatytułowanej jak w pkt 9 ppkt 10, z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

11. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia:
•
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transport, akcyza, cło, podatki
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•

jak również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

• Cena może zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę ( nie
dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe)
•

jak również w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

2. Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone
rozliczenia w innych walutach niż PLN
3. Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres realizacji
zamówienia
Uwaga:
W przypadku, o którym mowa w artykule 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z
najniższą ceną dolicza się podatek od towarów
i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4.Cena może zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę
( nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe)

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A – Cena ( najkorzystniejsza)
B – Gwarancja – liczba miesięcy ( najkorzystniejsza)
C – Gwarancja - liczba motogodzin ( najkorzystniejsza)

80 pkt.
10 pkt.
10 pkt.

Opis sposobu oceny kryteriów.
Każde z kryterium oceniane będzie w skali punktowej.
A. Cena (zgodnie ze wzorem)

max 80 pkt.

cena najniższa
----------------------------------- x 80 = ilość uzyskanych punktów
cena badana
Do oceny ofert będzie brana cena brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu „Oferta”
B. Gwarancja – liczba miesięcy (zgodnie ze wzorem)

max 10 pkt.

ilość miesięcy badana
----------------------------------- x 10 = ilość uzyskanych punktów
ilość miesięcy najdłuższa
Wartość należy podać w liczbach naturalnych. Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot
zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy, ale nie więcej niż 36 miesięcy.
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C. Gwarancja - liczba motogodzin
Nazwa kryterium
Liczba
przepracowanych
motogodzin

Liczba punktów
Max 10 pkt

max 10 pkt.
Metodologia oceny
Za 6000 mtg
Za 7000 mtg
Za 8000 mtg

4 pkt
7 pkt
10 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą
liczbę punktów (P) będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P= A + B + C

13. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po zakończeniu
przetargu w celu zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy przewiduje się dopełnienia następujących formalności:
13.1.W przypadku wyboru oferty złożonej przez ”konsorcjum wykonawców” – Wykonawca
złoży umowę regulującą współpracę członków konsorcjum.
14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy (za termin wniesienia
zabezpieczenia - zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego).
2. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku
następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Nr rachunku: PKO BP SA 79
1020 2791 0000 7402 0289 7726z dopiskiem: „Dostawa fabrycznie nowego
wózka widłowego.”
4.

5.
6.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniężna,
musi obejmować: dokładnie określony datą okres i kwotę do terminu wykonania
przedmiotu umowy.
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7.

Tytułem należytego wykonania umowy zamawiający żąda zabezpieczenia
w wysokości 8 % ceny zamówienia oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza.

17.
Ogólne warunki umowy
Zostały określone we wzorze umowy Rozdział IV SIWZ.
18.

Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP,
przysługują środki ochrony prawnej w formie:
19.1. odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu – wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia
odwołującego
z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu
zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę odwołania.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na
stronie internetowej.
19.2. informowania o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego - wykonawca może
w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy PZP.
19.3. skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Izby.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198g.
20.
KLAUZULA
INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA
DANYCH
OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Komunalna 5 , 75-724 Koszalin
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez Przedsiębiorstwo , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o
kontakt : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 Koszalin bądź
drogą elektroniczną poprzez: daneosobowe@pgkkoszalin.pl. lub pisemnie na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5 75-724 Koszalin.

19

20
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je
pozyskaliśmy; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane
przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
______________________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie:
prawo
do
ograniczenia
przetwarzania
nie
ma
zastosowania
w
odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej,
lub
z
uwagi
na
ważne
względy
interesu
publicznego
Unii
Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
*
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Rozdział IV
UMOWA

(projekt umowy)

zawarta w dniu
roku w Koszalinie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie,
ul. Komunalna 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000045697,z kapitałem zakładowym 6.332.000,00 zł w całości
wpłaconym, posługującą się nr NIP: 669-05-05-783 REGON: 330253984
reprezentowanym przez:
1. Tomasz Uciński
– Prezes Zarządu
2. Magdalena Wałęska - Prokurent Główny Księgowy
a
(nr identyfikacyjny
, REGON
reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................

) zwanym dalej Dostawcą,

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) została zawarta umowa na Dostawę fabrycznie nowego wózka
widłowego.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść własność i wydać fabrycznie nowy wózek
widłowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą, a
Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę określoną w
§ 2 ust. 1.

§2
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, uwzględniające wszystkie
składniki w szczególności: transport do siedziby Zamawiającego, montaż, cło,
ubezpieczenie w wysokości :
a) Netto
zł
( słownie:
zł)
b) podatek VAT w wysokości __ %, tj.
zł
( słownie:
zł)
c) Brutto z podatkiem VAT
zł
( słownie:
zł)
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2. Podstawą wystawienia faktur VAT jest podpisany przez obie strony protokół
odbioru przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania oraz wszystkich
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na rachunek
bankowy Wykonawcy w ……………………… o numerze konta…………..… w dwóch
ratach:
a. I rata: w terminie 21 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej
faktury w wysokości 50% wartości wynagrodzenia
b. II rata: w terminie 51 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej
faktury w wysokości 50% wartości wynagrodzenia
4. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank
rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca upoważnia ze swej strony do podpisania protokołu odbioru
technicznego niżej wymienione osoby (jednoosobowo-dwuosobowo niewłaściwe
skreślić):
.........................................................................
6. Zamawiający upoważnia ze swej strony do podpisania protokołu odbioru
technicznego (jednoosobowo-dwuosobowo niewłaściwe skreślić):
……………………………………………….
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia określony
niniejszą umową w terminie do dnia ………………………………… .
Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest
Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80.
2. Potwierdzeniem zrealizowania zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy,
podpisany przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, na zasadach określonych
w § 6.
3. Wraz z maszyną Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim
dokumentację obejmującą:
a) instrukcję obsługi urządzenia oraz instrukcje obsługi urządzeń dodatkowo
zamontowanych;
b) Schemat instalacji gazowej;
c) Schemat instalacji hydraulicznej;
d) Schemat instalacji elektrycznej i elektronicznej;
e) książkę gwarancyjną urządzenia oraz warunki udzielonej gwarancji;
f) książkę przeglądów okresowych;
g) Katalog części zamiennych;
h) deklarację zgodności WE zgodnie z dyrektywą maszynową;
i) Potwierdzenie rejestracji w UDT;
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§4
1. Strony zgodnie ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji
umowy jest:
........................................................................................
2. Strony zgodnie ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawach
realizacji umowy jest:
........................................................................................

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

§5
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której okres wynosi:
……………. ilość miesięcy
…………….ilość motogodzin
- liczony od terminu bezusterkowego odbioru i przekazania do użytkowania
maszyny.
Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie
gwarancji. Bezpłatne serwisowanie obejmuje koszty wszystkich zużytych
materiałów i części zamiennych, a także koszty robocizny, naprawy bieżące,
które nie wynikły z winy Zamawiającego.
Zamawiający ponosi koszty związane z przeglądami okresowymi, wykonywanymi
przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
Wykonawca przyjmie zgłoszenie i podejmie działania serwisowe związane z
naprawą gwarancyjną przedmiotu umowy w ciągu 2 4 godzin od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego awarii w formie pisemnej, faksem lub emailem.
O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia
bezpośrednio Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących mu z tego
tytułu uprawnień, pisemnie faksem lub e-mailem.
Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji maksymalnie w
terminie do 2 dni, licząc od daty przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zapewnia naprawę gwarancyjną
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 5.
Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć okres gwarancji za wady fizyczne
objęte gwarancją o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy
Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi,
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określonych w § 7.
10. Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji,
jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcy,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§6
W odbiorze maszyny będą uczestniczyć wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy.
Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu
przekazania maszyny ciąży na Wykonawcy.
Wykonawca przedłoży w trakcie odbioru dokumenty wskazane w § 3 punkt 3
umowy.
Wykonawca przeszkoli na własny koszt operatorów Zamawiającego posiadających
uprawnienia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
Z czynności odbiorowych oraz szkoleń Wykonawca sporządza protokół, który
podpisują wszyscy uczestnicy odbioru oraz szkoleń i przekazuje po jednym
egzemplarzu Zamawiającemu.
Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i kosztem odbiór i ponowną dostawę
przedmiotu zamówienia w razie uzasadnionego niedokonania odbioru.

§7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające
wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel
określony w umowie.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady
powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili
odbioru. Okres rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru, o
którym mowa w § 6 ust. 5.
3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad
nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot stosownie do
utraconej wartości użytkowej i technicznej,
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
Strona 24 z 35

25
przeznaczeniem - żądać dostawy przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z
opóźnienia.
4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę na
piśmie faksem lub drogą elektroniczną.
4.1.Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Wykonawca przyjmie
zgłoszenie i podejmie działania naprawcze związane z usunięciem wady przedmiotu
umowy w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego o awarii, (
usterce).
4.2.Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji maksymalnie w
terminie do 2 dni, licząc od daty przyjęcia zgłoszenia.
4.3.W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zapewnia usunięcie wady
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od przyjęcia zgłoszenia.
4.5.Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
4.6.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów.
4.7.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po
upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.
4.8.Okres usuwania wad nie przedłuża umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy.

1.

2.

3.

4.

§8
Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
2) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3) brak wózka zastępczego na czas naprawy powyżej 5 dni w wysokości 0,1%
wartości nowego wózka za każdy dzień zwłoki;
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
§9
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Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia któregokolwiek z praw lub zobowiązań
wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody
Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi
zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
2. Kwota zabezpieczenia wynosi …………………………… zł (słownie: ………………………………) i
jest ono wniesione w formie: .................................
3. Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy oraz
zwrotu określają art. 147 – 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w
przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu niniejszej
umowy, w szczególności zmian stawek podatku VAT.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.
3.

4.

§ 12
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie należy w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części Umowy. Stan
zaawansowania wykonania Umowy określać będzie protokół zdawczo-odbiorczy
podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy:
1) Wykonawca nie przystąpi do wykonania dostawy,
2) gdy dalsza realizacja umowy stanie się niemożliwa z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy,
3) gdy suma naliczonych kar umownych przekracza 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust.1 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób
wadliwy Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
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wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca po uprzednim pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym w tym celu
terminie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 13
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji
niniejszej Umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę
Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji
przez Zamawiającego na piśmie.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania
w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia
wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego
przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim
przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca
będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania
w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli
obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji
poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania
Zamawiającego.
Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania
w poufności wszelkich informacji związanych z niniejszą Umową obowiązuje od
momentu podpisania niniejszej Umowy.
W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić, że zostaną podpisane stosowne oświadczenia,
gwarantujące Zamawiającemu zachowanie poufności informacji przez podmioty
trzecie.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy
także po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.

§ 14
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego,
2) oferta przetargowa Wykonawcy,
3) załącznik nr 1 do formularza ofertowego
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej stosownie do treści art. 144 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.
3. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w art. 145 Prawa Zamówień Publicznych
przy rozwiązywaniu umowy nie ma zastosowania § 8, ust. 2 niniejszej umowy.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają
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zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 15
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca
zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje
roszczenie do Zamawiającego.
2. Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń
Wykonawcy
w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu powstałego między stronami na tle
wykonania niniejszej umowy jest sąd powszechny w Koszalinie.
§ 16
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Rozdział V

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu:



Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.



Wykaz wykonanych dostaw;



Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
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Wykonawca:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
oraz numer telefonu/faksu i adres e-mail)
reprezentowany przez:
…………………………………….......…………………….....………………
(podać imię i nazwisko oraz stanowisko/podstawę reprezentacji)
Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Żadne z wymienionych powyżej

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie
nowego wózka widłowego”. prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka
z o. o. w Koszalinie oświadczam, co następuje:
Informacja dotycząca Wykonawcy:
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................
wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu

…………….……...., dnia ………….……. r.
miejscowość

………..
podpis

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……...., dnia ………….……. r.
miejscowość

……….
podpis
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3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. ………...................................................................................................…. ustawy Pzp.
podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………........
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………………….

miejscowość

Podpis

4. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP;
…………….……...., dnia ………….……. r.
miejscowość

……….
podpis

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innego podmiotu:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................
wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
................................................................................................…………………………………………………
………………….,
wskazać nazwę i adres podmiotu

w następującym zakresie:
…………………………….....................................................................................……………
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu.

…………….……...., dnia ………….……. r.
……………………

miejscowość

podpis

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….......
............................
podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………

miejscowość

podpis

Strona 31 z 35

32
Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na rzecz którego zasoby
powołuje się Wykonawca:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następujących
podmiotów,
będących
podwykonawcami: …….......................................……………………………………………………..............
.....................
podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...., dnia ………….……. r.
miejscowość

…………
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.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………….

miejscowość

podpis
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PIECZĘĆ WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Wykaz wykonanych dostaw
Składając ofertę w postępowaniu o
w trybie przetargu nieograniczonego na:

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonym

„Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego”
NAZWA WYKONAWCY (PODMIOTU), WYKAZUJĄCEGO POSIADANIE DOŚWIADCZENIA
Oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu zakończeniu) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących zadań odpowiadających wymaganiom
Zamawiającego:

Lp. Przedmiot
zamówienia

Całkowita
wartość

Termin realizacji

Nazwa odbiorcy

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane
z należytą starannością.

…………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO:
powinna określać:
- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

........................................
(Miejscowość i data)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
…………………………….………………………………….…………………………………………
……..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....…………………………….………
…….…….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby
1
……………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
…………………………………………..
……………………………………………………………………………………
(nazwa zamówienia publicznego)
przez ...................... okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
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Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to :
………….………………………………………………………………………………………………
………………….......
Oświadczam, że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.
………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
………………….…………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Do zobowiązania załączam:
1. Oświadczenie
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