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Zamawiaj�cy (1):· Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Wolno�ci 73, 48-231 Lubrza  

tel. ( 077) 4376266,   fax. ( 077) 437 62 66  
e-mail :   zgkim@lubrza.opole.pl  
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S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A 
istotnych warunków zamówienia publicznego na 

„ Dostaw� koparko-ładowarki kołowej ”  

 
 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY (2) 
– stosuje si� przepisy ustawy  prawo zamówie� publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09 lutego 2004 r.),   skrót w tre�ci siwz – pzp. 
 

 
Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert cz��ciowych i wariantowych oraz 

powierzania podwykonawcom cz��ci zamówienia  w post�powaniu. 
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Lubrza, dnia 10 lutego 2007 r.   
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zawiera 
I. Informacje wprowadzaj�ce  

II. Tryb udzielenia zamówienia 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
IV. Termin wykonania zamówienia 
V. Opis warunków udziału w post�powaniu 

VI. Wykaz o�wiadcze� 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania si� Zamawiaj�cego z Wykonawcami 

VIII. Wymagania dotycz�ce wadium 
IX. Termin zwi�zania ofert� 
X. Opis sposobu przygotowania ofert  

XI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 
XII. Sposób obliczania ceny oferty 

XIII. Opis kryteriów  
XIV. Informacje o formalno�ciach, jakie winny by� dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia  
XV. Wymagania odno�nie zabezpieczenia 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy. 

XVII. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej  
 
 
 
Zał�czniki: 

Nr 1.    Formularz ofertowy 
Nr 2.    Formularz: o�wiadczenie spełnienia warunków ( art. 22, 24 ustawy) 
Nr 3.    Wzór umowy 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Znak sprawy ZGKiM  90017/2/1/07  
 
I. Informacje wprowadzaj�ce  
 
1. Zamawiaj�cy: 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Wolno�ci 73 
48-231  Lubrza 
tel. (077) 4376266 wew. 44-47, fax: (077) 4376266 

 
Zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego. 
  
2. Przedmiotem post�powania jest udzielenie zamówienia na: dostaw� koparko-ładowarki kołowej 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Post�powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

szacunkowej warto�ci zamówienia poni�ej 60 000 EURO, 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó�n. zm.), 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko – ładowarki kołowej ( Kod i nazwa okre�lona 
we Wspólnym Słowniku Zamówie� 29522600-0- koparki, czerpaki i ładowarki i maszyny górnicze) do 
siedziby Zamawiaj�cego wyprodukowana po 1988 r., oraz przebiegu nie wi�kszym ni� 5000 mth. 
Sprawnej technicznie gotowej do pracy. 
 
Wymagania techniczne, jakie ma spełnia� koparko – ładowarka 

• koparko-ładowarka kołowa spełniaj�ca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania si� 
po drogach publicznych zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym   

• tona� koparki w granicach od 5 do 8 ton    
• ���������������koparka musi mie� wykasowane luzy lub ich nominalny brak na sworzniach oraz �lizgach 

elementów wysuwnych 
• koparka łamana w połowie 
• �������������maszyna po pełnym przegl�dzie i wi���cej si� z tym wymianie wszystkich olejów i filtrów 
• �����silnik wysokopr��ny o mocy znamionowej min. 76 KM, 
• nap�d na obie osie 4x4, 
• wysoko�� podnoszenia ły�ki min. 3,50 m 
• gł�boko�� kopania min. 3,50 m 
• osi�galna pr�dko�� jazdy - minimalna 25 km/h, 
• układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, 
• kabina oszklona z układem ogrzewania, 
• ły�ka przednia wieloczynno�ciowa otwierana o pojemno�ci minimum 0,6 m3 do 1 m3 z widłami 

do palet,  
• cz��� koparkowa przesuwana poprzecznie, rami� wydłu�ane hydraulicznie 
• �wiatła drogowe oraz robocze, 
• wyposa�enie: skrzynka narz�dziowa z zestawem niezb�dnych narz�dzi, smarownica, klucz 

do kół, trójk�t ostrzegawczy, ga�nica, lampa migowa, apteczka,  
• stan licznika mth do 5000 (dodatkowo zdj�cie licznika) 
• �����������stan opon dobry, wysoko�� bie�nika min. 15 mm. 
• rok produkcji ( wyprodukowana po 1988 r.), 
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Do maszyny musi by� doł�czona instrukcja obsługi w j�zyku polskim oraz katalog cz��ci zamiennych. 
Realizacja przedmiotu zamówienia b�dzie jednorazowa. 
Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiaj�cego na koszt Wykonawcy. 
Zamawiaj�cy nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin wykonania zamówienia w ci�gu 7 dni od podpisania umowy. 
Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba zamawiaj�cego 
 
V. Opis warunków udziału w post�powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 
W post�powaniu mog� wzi�� udział wykonawcy spełniaj�cy warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówie� publicznych, tj.: 
1. Posiadaj� uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli ustawy 

nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�. 
2. Posiadaj� niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz dysponuj� potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: 
3. Znajduj� si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie zamówienia; 
4. Nie podlegaj� wykluczeniu z post�powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz.177 z pó�n. zm.) 
 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana poprzez 
analiz� dokumentów doł�czonych do oferty zgodnie z pkt VI SIWZ – wg. formuły „spełnia - nie 
spełnia"  
Nie spełnienie chocia�by jednego warunku, skutkowa� b�dzie wykluczeniem wykonawcy i 
odrzuceniem jego oferty. 
 

 
VI. Wykaz o�wiadcze� i dokumentów, jakie maj� dostarczy� wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w post�powaniu. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post�powaniu wykonawcy maj� obowi�zek 
dostarczy� wraz z oferta nast�puj�ce o�wiadczenia i dokumenty: 

 
1. o�wiadczenie, �e oferent spełnia warunki okre�lone w art. 22, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówie� publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. wg. zał�cznika nr 2 

2. aktualny odpis z wła�ciwego rejestru albo aktualnego za�wiadczenia o wpisie do ewidencji 
działalno�ci gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalno�ci gospodarczej, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed 
upływem terminu składania ofert. 

3. umow� reguluj�c� współprac� podmiotów wyst�puj�cych wspólnie, – je�eli dotyczy 
4. formularz ofertowy (sporz�dzony wg zał�czonego wzoru- zał. nr 1 z zachowaniem wszystkich 

pozycji), 

5. charakterystyk� techniczn� oferowanej koparko – ładowarki  

6. list� dodatkowego wyposa�enia oferowanej koparko - ładowarki 

7. Zdj�cia kolorowe w formacie A4, z ka�dej ze stron koparko - ładowarki 

 

Brak jakiegokolwiek z wy�ej wymienionych dokumentów lub zło�enie dokumentu w 
niewła�ciwej formie Np. niepo�wiadczone przez wykonawc� za zgodno�� z oryginałem 
(dotyczy odpisów lub kopii) spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania si� zamawiaj�cego z wykonawcami, a tak�e 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si� z wykonawcami. 

O�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj�cy i wykonawcy przekazuj� 
pisemnie. 
 
Osobami uprawnionymi przez zamawiaj�cego do kontaktu z wykonawcami s�: 
 

Kamil Postawa 
Referent ZGKiM 
tel. (077)4376266 wew.45 
Kontakt b�dzie mo�liwy w dniach od poniedziałku do pi�tku 
w godz.800-1500 

 

Wykonawca na mocy art. 38 Ustawy mo�e zwróci� si� do zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiaj�cy jest obowi�zany niezwłocznie udzieli� 
wyja�nie�, chyba, �e pro�ba o wyja�nienie tre�ci specyfikacji wpłyn�ła do zamawiaj�cego na mniej ni� 
6 dni przed terminem składania ofert. 
 
Zamawiaj�cy jednocze�nie przekazuje tre�� wyja�nienia wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania �ródła zapytania i zamieszcza na 
stronie internetowej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiaj�cy mo�e w ka�dym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikowa� tre�� specyfikacji istotnych warunków zamówienia.( zgodnie 
z art. 38 ust. 4 ustawy) Dokonan� w ten sposób modyfikacj� przekazuje si� niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� istotnych warunków zamówienia i zamieszcza na 
stronie internetowej  
 
O ka�dej ewentualnej zmianie, zamawiaj�cy niezwłocznie powiadomi ka�dego z uczestników 
post�powania oraz przedłu�y termin składania ofert, je�eli w wyniku modyfikacji tre�ci SIWZ 
niezb�dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie  
 
VIII. Wadium 
Zamawiaj�cy nie wymaga wnoszenia wadium 
 
 
IX. Termin zwi�zania ofert� 

Wykonawca b�dzie zwi�zany ofert� przez 30 dni (od daty wskazanej jako termin składania 
ofert)*.Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu zwi�zania ofert�, 
zamawiaj�cy mo�e tylko raz zwróci� si� do wykonawców o wyra�enie zgody na przedłu�enie tego 
terminu o oznaczony okres.  
 
X. Opis sposobu przygotowania ofert: 
Wykonawcy zobowi�zani s� zapozna� si� dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa� 
ofert� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w tym dokumencie.  
Wykonawcy ponosz� wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty. 

1) Oferta musi by� sporz�dzona w j�zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inn� 
trwał� i czyteln� technik�. 

2) Koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty ponosi składaj�cy ofert�. 
3) Wykonawca mo�e zło�y� w prowadzonym post�powaniu wył�cznie jedn� ofert�. 
4) Oferta oraz wszystkie zał�czniki wymagaj� podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi 
oraz przepisami prawa. 

5) Je�eli oferta i zał�czniki zostan� podpisane przez upowa�nionego przedstawiciela 
wykonawcy, nale�y doł�czy� wła�ciwe umocowanie prawne. 

6) Oferta powinna zawiera� wszystkie wymagane dokumenty, o�wiadczenia i zał�czniki, o 
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których mowa w tre�ci niniejszej specyfikacji. 
7) Dokumenty powinny by� sporz�dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

zamawiaj�cego wzorcami - zał�cznikami, a w szczególno�ci zawiera� wszystkie informacje 
oraz dane. 

8) Poprawki w ofercie musz� by� naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisuj�cej ofert�.  

9) Ka�da strona (kartka- zawieraj�ca tre��- informacje) oferty powinna by� ponumerowana 
kolejnymi numerami. Brak numeracji nie b�dzie skutkowa� odrzuceniem oferty, natomiast 
wykonawca nie b�dzie mógł skutecznie zgłasza� uwag, co do kompletno�ci swojej oferty. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Ofert� nale�y zło�y� w dwóch kopertach* w siedzibie Urz�du Gminy Lubrza tj. 

 Urz�d Gminy w Lubrzy, ul. Wolno�ci 73 48-231 Lubrza, pok. Sekretariatu nr 209 do dnia 
16.03.2007 r., godz. 10.00 

Kopert� zewn�trzn�, nie oznakowan� nazw� oferenta nale�y zaadresowa�:  

Urz�d Gminy w Lubrzy  
Oferta w post�powaniu na,,dostaw� koparko ładowarki kołowej” 

 
Nie otwiera� przed dniem: 16.03.2007r. godz. 1030  
Koperta wewn�trzna oprócz opisu jw. winna zawiera� nazw� i adres oferenta. 
 
Konsekwencje zło�enia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent. 
 
Wykonawca mo�e wprowadzi� zmiany lub wycofa� zło�on� przez siebie ofert� wył�cznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, �e przed upływem tego terminu Zamawiaj�cy otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu musi by� zło�one wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch 
kopertach (zewn�trznej i wewn�trznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

Oferta zło�ona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie zwrócona 
wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu 
 
Otwarcie ofert nast�pi dnia 16.03.2007 r. o godz. 1030. 

W siedzibie  Urz�du Gminy Lubrza tj. 

 Urz�d Gminy w Lubrzy, ul. Wolno�ci 73 48-231 Lubrza, pok.  nr 104 do dnia 16.03.2007 r. godz. 
1030 

 
Wykonawcy mog� uczestniczy� w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpo�rednio przed otwarciem ofert 
Zamawiaj�cy poda kwot�, jak� zamierza przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia, nazwy i adresy 
wykonawców, informacje dotycz�ce ceny ka�dej oferty, terminy wykonania zamówienia oraz okresy 
gwarancji i warunki płatno�ci. W przypadku nieobecno�ci wykonawcy przy otwieraniu ofert, 
zamawiaj�cy prze�le informacj� z otwarcia ofert, na pisemny wniosek. 
 
XII. Sposób obliczania ceny ofertowej. 
Cena oferty musi by� podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodr�bnieniem nale�nego podatku VAT. 
Cena podana w ofercie musi obejmowa� wszystkie koszty, nale�no�ci publiczno prawne i składniki 
zwi�zane z wykonaniem zamówienia okre�lonego w SIWZ 
 
Cena mo�e by� tylko jedna. 

 
Waluta stosowana przy ocenie ofert 

  Cena oferty winna by� wyra�ona w PLN i nie podlega zmianie w toku realizacji zamówienia 
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XIII – Opis kryteriów, którymi zamawiaj�cy b�dzie si� kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

Przy wyborze ofert zamawiaj�cy b�dzie si� kierował nast�puj�cymi kryteriami: 
 

             a). Okre�lenie wag dla poszczególnych kryteriów 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena 50% 
2. Stan techniczny 50% 

 
b). Okre�lenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów 

    A. Cena  
Obliczona b�dzie wg. wzoru: 

P1=(Cmin /C)  x W1 

 

Gdzie:  

P1 – ilo�� punktów obliczona dla kryterium cena oferty, 

Cmin – cena  najta�szej oferty, 

C – cena  rozpatrywanej oferty, 

W1 – waga kryterium – cena oferty (W1 =50). 

 

B. Warunki stanu technicznego max 50 pkt 

Lp. Nazwa kryterium Punkty 

1. Stan techniczny bardzo dobry 50 

2. Stan techniczny dobry 30 

3. Stan techniczny dostateczny 10 
 

4. Stan techniczny niedostateczny 0 

 
Ocena stanu technicznego dokonana zostanie przez rzeczoznawc� lub przez Zamawiaj�cego w 
oparciu o zał�czone do oferty dokumenty i ogl�dzin sprz�tu. Miejsce ogl�dzin sprz�tu b�d�cego 
przedmiotem oferty winno znajdowa� si� na terytorium RP. 
Suma punktów w poszczególnych kryteriach b�dzie wynikiem danej oferty tj. A+B 
Za ofert� najkorzystniejsz� uznana zostanie oferta, która otrzyma najwi�ksz� ilo�� punktów A+B 
 
 
Zamawiaj�cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Prawo zamówie� publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru 
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XIV – Informacje o formalno�ciach, jakie winny by� dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.  
 
Zamawiaj�cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie Prawo zamówie� publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej 
zgodnie z art. 92 ustawy  
Wykonawcy, którzy zło�yli oferty zostan� zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. 
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu.  
Wybranemu wykonawcy zamawiaj�cy okre�li miejsce i termin podpisania umowy.  
 
 
XV. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy 
Zamawiaj�cy nie b�dzie ��dał wnoszenia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy 
  
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 

Istotne postanowienia umowy, zawiera zał�czony do niniejszej specyfikacji wzór umowy 
(zał�cznik nr 3). Na podstawie oferty Wykonawcy Zamawiaj�cy przygotuje umow� 

 
XVII. Pouczenie o �rodkach ochrony prawnej 
1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiaj�cego zasad okre�lonych w ustawie Prawo Zamówie� publicznych przysługuj� �rodki 
ochrony prawnej przewidziane ustaw�. 

2. Wobec czynno�ci podj�tych przez Zamawiaj�cego w toku post�powania oraz w przypadku 
zaniechania przez Zamawiaj�cego czynno�ci, do której jest obowi�zany na podstawie ustawy, 
mo�na wnie�� pisemny protest do zamawiaj�cego. 

3. Terminy wnoszenia protestów okre�lone zostały w art. 180 ustawy Prawo Zamówie� Publicznych. 
4. Protest musi by� wniesiony na pi�mie i umotywowany. 

Protest powinien wskazywa�: 
- oprotestowan� czynno�� albo zaniechanie zamawiaj�cego, 
- ��danie protestuj�cego, 
- zwi�złe przytoczenie zarzutów oraz okoliczno�ci faktycznych i prawnych uzasadniaj�cych 

wniesienie protestu. 
Szczegóły dotycz�ce �rodków ochrony prawnej okre�la Dział VI – 	rodki ochrony prawnej ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówie� Publicznych) 
Zamawiaj�cy: 

a) nie dopuszcza składania ofert cz��ciowych, 
b) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
c) nie przewiduje zamówie� uzupełniaj�cych, 
d) nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
e) nie dopuszcza porozumiewania si� droga elektroniczn�, 
f) nie przewiduje rozliczania si� w walutach obcych, 
g) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
h) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w post�powaniu.  

 
     Zatwierdzam: 

          

  
         Lubrza dn. 10.02.2007 r. 
 W zał�czeniu zał�czniki: 
Nr 1. Formularz ofertowy 
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Nr 2. Formularz: o�wiadczenie spełnienia warunków ( art. 22, 24 ustawy) 
Nr 3. Wzór umowy 
 
…………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
 

OFERTA 
 

 
      Do ………………………………… 
           …………………………………. 
           …………………………………. 
 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszone post�powanie w trybie przetargu nieograniczonego nr ZGKiM 
90017/2/1/06 na dostaw� koparko – ładowarki  kołowej: 
 Ni�ej podpisany: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......... 
O�wiadczam, �e: 

1. Oferuj� dostaw� koparko – ładowarki kołowej (typ, model) ………………………… 
zgodnie z pkt. III. SIWZ 

 
Za ł�czn� kwot� ……………………………   zł netto 
( słownie: …………………………………………………. złotych) 
plus nale�ny podatek VAT......%................... zł 
( słownie: …………………………………………………. złotych) 
Ł�cznie ……………………. zł brutto 
(słownie: ……………………………………………….. złotych) 

 
 
2. O�WIADCZAM, �e zapoznałem si� ze Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), nie wnosz� do niej zastrze�e� oraz akceptuj� jej warunki i uznaj� si� za 
zwi�zanych okre�lonymi w niej postanowieniami i zasadami post�powania, oraz 
zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3.  O�wiadczam, �e przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia okre�lonym w 
SIWZ 

4. Przedmiot zamówienia zrealizuj� w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy  
5. UWA�AM SI	 za zwi�zanym niniejsz� ofert� przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
6. O�WIADCZAM, �e zapoznałem si� z postanowieniami umowy, okre�lonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowi�zuj� si�, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofert�, na warunkach okre�lonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiaj�cego. 

 
7. WSZELKA KORESPONDENCJ	 w sprawie niniejszego post�powania nale�y kierowa� 

na poni�szy adres: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

.........                                                                                                                                          
9. OFERT	 niniejsz� składam na....................    kolejno ponumerowanych stronach. 
 
10. Integraln� cz��� oferty stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 

- .............................................................................................................. 
- .............................................................................................................. 
- .............................................................................................................. 
- .............................................................................................................. 
- .............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

........................................................... 
            
                                     / podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

  
          
                                          

............................ dn. ............................... 
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Zał�cznik nr 2 
                               
                       …………………….., dn 
………….……… 
……………………………. 
   (piecz�tka Wykonawcy) 
 

 
 

O�WIADCZENIA 
 

Przyst�puj�c do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na  dostaw� opału do placówek ZGKiM w Lubrzy 

 
 

- o�wiadczamy  �e spełniamy warunki udziału w post�powaniu, 
 
- o�wiadczamy, �e posiadamy uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, 

je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�,(art. 22 ust.1 pkt1) 
 
- o�wiadczamy, �e posiadamy niezb�dn� wiedz� i do�wiadczenie oraz potencjał techniczny, a 

tak�e, �e dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,(art. 22 ust.2 pkt1) 
 
- o�wiadczamy, �e znajdujemy si� w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj�cej wykonanie 

zamówienia, (art. 22 ust.2 pkt1) 
 
- o�wiadczamy, �e nie podlegamy wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówie� publicznych (Dz.U. Nr 19, 
poz.177 z dnia 09 lutego 2004r.) 

 
 
 
 
 
 
 
....................................., dnia ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 ............................................................................ 
                    podpis osoby/ ób uprawnionej/ ych 
                               do reprezentowania oferenta 
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Zał�cznik nr 3 do SIWZ. 
  

 
 

UMOWA Nr… (wzór) 
 
Na dostaw� koparko – ładowarki kołowej 
 
zawarta w dniu ………..2007 r. pomi�dzy: firm� 
…………………………………………………………….., reprezentowany przez: 

1. ………………………… 
 
a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wolno�ci 73 48-231 Lubrza, 
reprezentowanym przez: 
1. ……………………….. 
2. ……………………….. 

 
Została zawarta umowa o nast�puj�cej tre�ci: 
 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiaj�cego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie 
post�powania o zamówienie publiczne na zakup koparko – ładowarki kołowej, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, strony o�wiadczaj�, co nast�puje: 
 
§ 1 
 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa koparko – ładowarki kołowej ( typ, 
model) do siedziby Zamawiaj�cego. 
2. Sprzedaj�cy sprzedaje, za� Zamawiaj�cy kupuje koparko – ładowark� kołow� (typ i 
model), szczegółowo opisan� w ofercie zał�czonej do, SIWZ, która stanowi zał�cznik do 
niniejszej umowy. 
3. Sprzedaj�cy w ramach przedmiotowego zamówienia wraz z maszyn� i wyposa�eniem 
opisanym w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, doł�cza wymienione w niej 
dokumenty. 
 
§2 
 
1.  Wydanie przedmiotu umowy nast�pi w siedzibie Zamawiaj�cego w terminie 7dni od dnia 
podpisania niniejszej umowy. 
2. Sprzedaj�cy zapewnia, i� przedmiot umowy nie jest przedmiotem zabezpieczenia i 
nie jest obci��ony �adnymi ci��arami i długami wobec osób trzecich. 
 
§3 
 
1. Za wykonanie Umowy Sprzedawcy przysługuje cena w kwocie…....PLN netto 
(słownie:…………………………………………………………………………….) plus podatek 
VAT w wysoko�ci……………….PLN 
(słownie:………………………………..),ł�cznie…………………………………PLN  brutto 
 

3. Cena nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie oraz obejmuje wszystkie koszty i 
nale�no�ci publiczno prawne zwi�zane z dostaw� koparki do siedziby 
Zamawiaj�cego. 

4. Zamawiaj�cy nie jest zobowi�zany do ponoszenia obok ceny �adnych innych opłat. 
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5. Nale�no��, o której mowa w ust. 1 Zamawiaj�cy wypłaci Sprzedaj�cemu przelewem 
na rachunek bankowy o numerze …………………………………… prowadzony przez 
………………………….W terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury (rachunku) 
wystawionej przez Wykonawc�. Postanowienia powy�sze nie obejmuj� przypadków, 
gdy Sprzedaj�cy wystawia faktur� (rachunek) przed wydaniem towaru lub inny 
sposób niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

 
Faktur� (rachunek) za dostarczon� koparko ładowark� Sprzedaj�cy wystawi na  Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, ul. Wolno�ci 73, 48-231 Lubrza, NIP 
755 -10 - 49 - 632 

 
§4 
 
1.Strony ustanawiaj� odpowiedzialno�� za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych. 
2. Wykonawca Zamawiaj�cemu kary umowne: 
a) za zwłok� w wydaniu przedmiotu umowy w wysoko�ci 0,1 % wynagrodzenia okre�lonego 
w §3 ust.1 za ka�dy dzie� zwłoki 
b) z tytułu odst�pienia od umowy z przyczyn wyst�puj�cych po stronie Wykonawcy w 
wysoko�ci 10 % wynagrodzenia okre�lonego w §3 ust.1 
3. Zamawiaj�cy zastrzega sobie mo�liwo�� dochodzenia odszkodowania przewy�szaj�cego 
kary umowne. 
 
§5 
 
1. Zamawiaj�cy stworzy niezb�dne warunki organizacyjne – w zakresie niezb�dnym do 
wykonania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca nie mo�e wykonywa� swego zobowi�zania za pomoc� takich osób trzecich, 
które na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówie� Publicznych s� wykluczone z ubiegania 
si� o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszeniem w/w postanowie� stanowi 
podstaw� do odst�pienia od umowy przez zamawiaj�cego. 
 
§6 
 
1. Zmiana postanowie� umowy mo�e nast�pi� za zgod� obu stron wyra�on� na pi�mie pod 
rygorem niewa�no�ci takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewa�no�ci zmiana postanowie� zawartej 
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowie� do umowy niekorzystnych dla 
zamawiaj�cego, je�eli przy ich uwzgl�dnieniu nale�ałoby zmieni� tre�� oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, �e konieczno�� wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy. 
3. Wła�ciwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest s�d 
wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego. 
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si� przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie� Publicznych (Dz. U. z 2004 
r. Nr 19, poz. 177 z pó�n. zm. 
5. Wszelkie zał�czniki stanowi� integraln� cz��� niniejszej Umowy. 
6. Umow� sporz�dzono w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
………………………       ……………………….. 
      ZAMAWIAJ
CY                                                                                                                     SPRZEDAWCA 
 


