
 Łańcut, dnia 2011-05-12 
Nr sprawy: 1/2011  
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 
 

Zakup koparko-ładowarki 
 

I. Nazwa, adres i inne dane Zamawiającego: 
 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Organizacji 
ul. Traugutta 20 
37-100 ŁAŃCUT 

 
TEL. (+48 17) 225 72 92, FAX. (+48 17) 225 00 08 

 
II. Tryb udzielania zamówienia: 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny budowlanej, używanej koparko-ładowarki. 

Koparko-ładowarka musi spełniać następujące wymagania: 
1) rok produkcji - nie starsza niż 2006 r.  
2) przebieg do 4000 mth 
3) kołowa 
4) silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 100 KM 
5) głębokość kopania min. 5,80 m 
6) napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na obie lub tylną oś 
7) automatyczna skrzynia przekładniowa 4x4 Full Power Shift 
8) kabina wentylowana i ogrzewana 
9) kierowanie za pomocą wszystkich kół 
10) nowe opony 
11) łyżka koperkowa podsiębierna o szerokości 610 mm 
12) łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm 
13) kąt obrotu łyżki koparki min. 200 stopni 
14) ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem hydraulicznym siłowników 
15) łyżka ładowarkowa dzielona z zębami - otwierana, umożliwiająca spychanie, ładowania, 

kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie, wyposażona w widły do palet montowane 
na łyżce 

16) pojemność łyżki min. 1,00 m3 
17) szerokość łyżki min. 2200 mm 
18) sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania 

2. Koparko-ładowarka nie może być przedmiotem zastawu lub w inny sposób obciążona prawnie. 
3. Koparko-ładowarka musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji. 
4. Dostawa koparko-ładowarki nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego (siedziba spółki: ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut). 
5. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 43260000-30 



6. Zamawiający zastrzega sobie, iż przed podpisaniem umowy przeprowadzi oględziny koparki w 
celu sprawdzenia informacji podanych w ofercie ze stanem rzeczywistym oraz wykona próbę 
działania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

7. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej rękojmii na koparko-ładowarkę licząc od dnia odbioru. 
 
 
IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
V. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VI. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia:  
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy. 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

warunków określonych w ust. VIII pkt 1 ppkt 1 winien spełniać, co najmniej jeden z wykonawców 
albo wszyscy wspólnie. 

3. Warunek określony w ust. VIII pkt 1 ppkt 2 powinien spełniać samodzielnie każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie).  

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. VIII będzie dokonana w 
oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich 
żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły 
„spełnia/nie spełnia”. 

 
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu     
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 



1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzonego wg załącznika 

nr 2, 
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa, co najmniej jeden z tych wykonawców, albo 
wszyscy ci wykonawcy wspólnie.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonego wg załącznika nr 3, 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. IX pkt 2 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. IX pkt 2 ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 
wymienione w pkt 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  
 
X. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w ofercie oprócz wymienionych w 
ust. IX: 
 

1. formularz oferty (sporządzony wg formularza określonego w załączniku nr 1), 
2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy przypadku o którym mowa w 
ust. XIV pkt 7), Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej 
kopii.  

 
Dokumenty z ust. IX i X przedstawione w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.  

 



XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
        przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych   
        do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 
1. Przyjmuje się pisemny sposób porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji. 
2. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców. 
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 
 

1) Litwin Joanna –  sprawy formalne - tel. 017 225 34 27 
2) Szylar Wincenty – sprawy techniczne - tel. 017 225 72 92 
      

XII. Wymagania dotyczące wadium: 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 
XIII. Termin związania ofertą: 
 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert.  
 
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie 

do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem. 
5. Wykonawca przedłoży ofertę wypełniając druk formularza oferty, oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, oraz dołączy pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu i inne dokumenty wymagane w SIWZ.  

6. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te 
złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy. 

9. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność  
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę. 

10. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część 



jawna oferty” i jako część zastrzeżona oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji 
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

11. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) posiadającej następujące oznaczenie: 
1) adres Zamawiającego podany w ust. 1 SIWZ  
2) nazwę zamówienia: „Zakup koparko-ładowarki” - nie otwierać przed dniem 26.05.2011 r.” 
3) adres, na który Zamawiający odeśle Wykonawcy ofertę w przypadku stwierdzenia jej 

opóźnienia.  
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, jeżeli 

powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 
musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”. 

 
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Organizacji 

(pok. KASA) do dnia 26.05.2011 r. godz.10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (pok. KASA) w dniu 26.05.2011 r. godz. 

10:30. 
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.  
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty cenę 

netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.  
2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  
3. Cena pozostaje niezmienna przez okres związania ofertą.  
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
 
cena oferty - 100 % 
 
Kryterium ceny – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty 
proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej.  
 
                        A 

C       =  --------    x    100  
                  X 

gdzie: 
 
C – liczba punktów oferty 
A – najniższa cena brutto ze złożonych ofert 



X – cena ocenianej oferty brutto 
 
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 
wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po 

którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  

o których mowa w ust. XVIII pkt 1 ppkt 1), również na stronie internetowej oraz  
na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą. 

 
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale VI wymienionej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z p. zm.). 
 
XXI. Istotne dla stron postawienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach: 
 
Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
 
XXII. Elementy dokumentacji przetargowej. 
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (nr 1 do nr 4), ilość stron: 16.  
a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 



b) Załącznik nr 2 – oświadczenie  
c) Załącznik nr 3 – oświadczenie  
d) Załącznik nr 4 – wzór umowy. 

 
 
 

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

  zatwierdził 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1do SIWZ 
..................................... 
     Pieczęć wykonawcy          
 

O F E R T A 
 
 
Wykonawca :  
  .......................................................................................................................... 
Nazwa                     
                        .......................................................................................................................... 
Adres   
  .......................................................................................................................... 
 
 Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
na zakup koparko-ładowarki dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Organizacji , ul. 
Traugutta 20 , 37-100 Łańcut, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 

 
cena netto bez podatku VAT .............................................................................................zł 
 
stawka podatku VAT …............................ 
 
cena brutto z podatkiem VAT ...........................................................................................zł 
 
(słownie: ....................................................................................................................................) 
 

CENA OFERTOWA BRUTTO za wykonanie zamówienia wynosi: ...........................................zł 

 
1. Oświadczamy, że:  

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

- cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty i opłaty składające się na przedmiot 
niniejszego zamówienia    

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia 

- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na określonych w nim zasadach w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

 
 
Ofertę niniejszą składam na kolejno ................................................ ponumerowanych stronach.  



 
 
 
 
 
Do oferty załączamy: 
 
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 
3. ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .......................................... dn. ......................    
 
 
 
 
 
 
           ............................................................ 
        podpis osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
 

……………………………. 
   (pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 

Oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych 
dotyczące: 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………      …………………………… 
      miejscowość i data              podpis wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
 
 
 
........................................, dn ………………………..             ………………………………… 

                          podpis wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca  wykazując spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie też składają powyższe podmioty. 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ  
 
 

UMOWA NR …………….. 
 

Zawarta w dniu………………... pomiędzy Łańcuckim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w 
Organizacji, ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut, Krajowy Rejestr Sądowy Nr ………………………. 
REGON 180643965, NIP 8151787723,  zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:  
 
1. Andrzeja Antosz – Prezesa Zarządu 
 
a  
 
……………………………………………………………………………. 
 
działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ……  
reprezentowanym przez:  
 
1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………..  
 
 
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta Umowa następującej treści:  

 
§ 1 

 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wybranej przez Zamawiającego pisemnej Oferty 

przetargowej nr ….. z dnia ….. stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego a określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu używanej koparko-ładowarki. 
3. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz elementów wyposażenia koparko-ładowarki 

został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na koszt własny koparko-ładowarki do Łańcuta, ul. 

Traugutta 20 a Zamawiający do jej odbioru oraz zapłaty ceny. 
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony pojazd jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz 

roszczeń osób trzecich po przeprowadzonym aktualnym przeglądzie technicznym. 
 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający, zgodnie z ofertą przetargową zapłaci 

Wykonawcy kwotę netto ...…………………….…zł oraz plus podatek VAT wg stawki 23 % w 
kwocie ………………...zł, łącznie brutto ………………………………..zł (słownie złotych 
..……………………………………………………………………………………………………)
Wartość zamówienia w podanej wyżej kwocie brutto ………………………………………zł 
obejmuje wszystkie kwoty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na jego konto                         
Nr ……………………………………………………………………………………………………. 



      w Banku ……………………………………………………………………w terminie 30 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia 
faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy koparko-ładowarki. 

3. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami spowoduje opóźnienie 
zapłaty z winy Wykonawcy. 

4. Dniem płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. W przypadku, gdy termin zapłaty wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za 

terminowe uregulowanie zobowiązania uważa się obciążenie rachunku Zamawiającego w 
pierwszym dniu roboczym po takich dniach. 

6. W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki. 
7. Cena wymieniona w ust.1 to jedyne wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego tytułu 

tej umowy. Jest ona stała i ostateczna.  
 

§ 3 
1. Dostawa pojazdu zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.  
2. Terminem wykonania Umowy jest dzień, w którym sporządzono protokół odbioru przedmiotu 

zamówienia.  
 

§ 4 
1. Przyjęcie odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca 
przedłoży w dniu odbioru komplet dokumentów tj.  
 instrukcję obsługi w języku polskim oraz udokumentowane dane fabryczne dla każdego 

sprzętu wchodzącego w skład koparko-ładowarki,  
 dokumenty niezbędne do zarejestrowania koparko-ładowarki we właściwym organie 

rejestracyjnym 
 dokumenty gwarancyjne dla każdego sprzętu wchodzącego w skład koparko-ładowarki. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie 

z przeznaczeniem może:  
a) odstąpić od Umowy.  

3. Drobne usterki lub wady nie mające wpływu na działanie sprzętu nie będą powodem odmowy 
podpisania protokołu odbioru, pod warunkiem, że Wykonawca usunie wszystkie wady i braki w 
terminie uzgodnionym przez obie strony, jednak nie dłuższym niż 5 dni. Po tym terminie będą 
naliczone kary umowne, o których mowa w § 6.  

 
§ 5 

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmii za wady przedmiotu umowy 
trwa 12-miesięcy. 

2. Strony ustalają okres próbny, tj.  okres od przyjęcia przedmiotu zamówienia do zapłaty. W 
przypadku wystąpienia awarii w tym okresie, która nie będzie usunięta przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać na poczet usunięcia usterki 5% wartości przedmiotu 
zamówienia.  



3. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na bezawaryjne działanie przedmiotu 
zamówienia na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i 
zapewnienia, że pojazd nie ma wad i błędów konstrukcyjnych, posiada zgodne parametry ustalone 
w SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Gwarancja jest automatycznie przedłużona o czas 
naprawy.  

4. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną.  
5. Warunki świadczenia gwarancyjnego:  
 a) termin wykonania obowiązków gwarancyjnych:  
    Wykonawca przystąpi do usunięcia wady w przedmiocie zamówienia liczony od momentu         
    powiadomienia go o jej wystąpieniu w ciągu 72 godz.  
 b) czas usunięcia wady nie dłuższy niż 48 godzin. 
 c) jeżeli wada nie jest możliwa do naprawy Wykonawca dostarczy i zainstaluje przedmiot 
     zamówienia wolny od wad o parametrach podanych w ofercie.  
 d) miejsce usunięcia wady – wada powinna być usunięta w miejscu zainstalowania przedmiotu  
     zamówienia, a w przypadku gdy jest konieczne zabranie do serwisu, Wykonawca dostarczy  
    Zamawiającemu zastępczy przedmiot zamówienia o nie gorszych parametrach na swój koszt. 
 e) koszty dojazdu do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  
 f) Gwarancja nie obejmuje:  
 - wadliwego działania przedmiotu zamówienia z powodu uszkodzeń z winy Zamawiającego 
   spowodowanych niewłaściwą eksploatacją i konserwacją.  
  

§ 6 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania, 

lub nienależytego wykonania Umowy w następujących przypadkach:  
 a) za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, 
 b) za zwłokę w wykonaniu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
     0,25 % wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu  
umownego,  
 c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru przedmiotów 
zamówienia, w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  
 a) za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.  
 b) odsetki wyliczone za przekroczenie terminu płatności ustalonego Umową.  
3. Postanowienia ust. 1, 2 nie wyłączają prawa stron do dochodzenia pełnego odszkodowania na 

zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 
 

§ 7 
1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował 

…………………………………………………………………………………………………… 
2. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją zamówienia po stronie Wykonawcy 

będzie.............................................................................................................................................. 
 

 
 



§ 8 
1. Wszystkie problemy i sprawy wynikające z Umowy, dla których strony nie znajdą polubownego 

rozwiązania będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy właściwy dla 
miejsca wykonania Umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, a w sprawach 
procesowych – przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

 
§ 9 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzania 

nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

  
 

§ 10 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
 
  

Za Zamawiającego       Za Wykonawcę 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Umowy nr  
 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
 
 

Koparko-ładowarka: 
1)  rok produkcji - nie starsza niż 2006 r.  
2) przebieg do 4000 mth 
3) kołowa 
4) silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 100 KM 
5) głębokość kopania min. 5,80 m 
6) napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na obie lub tylną oś 
7) automatyczna skrzynia przekładniowa 4x4 Full Power Shift 
8) kabina wentylowana i ogrzewana 
9) kierowanie za pomocą wszystkich kół 
10) nowe opony 
11) łyżka koperkowa podsiębierna o szerokości 610 mm 
12) łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm 
13) kąt obrotu łyżki koparki min. 200 stopni 
14) ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem hydraulicznym siłowników 
15) łyżka ładowarkowa dzielona z zębami - otwierana, umożliwiająca spychanie, ładowania, 

kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie, wyposażona w widły do palet montowane 
na łyżce 

16) pojemność łyżki min. 1,00 m3 
17) szerokość łyżki min. 2200 mm 
18) sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania. 



 


