
Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.
33-122 Wierzchosławice 39/3

województwo małopolskie, powiat tarnowski

Telefon: (14) 679-73-69, Fax: (14) 679-73-69,

e-mail: wodociagi@wierzchoslawice.pl

REGON 122942437, NIP 873-32-51-794.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie dostawy pn.:

„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego o mocy 90–100 KM”

Proces przetargowy będzie prowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w polskiej ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dostawa o wartości poniżej 221 000 Euro

                                                                                         Zatwierdzam SIWZ wraz załącznikami: 

_________________________________
                                                                                     [podpis i pieczątka zatwierdzającego]

Wierzchosławice, dnia 12 listopada 2019 r.



1. Nazwa i adres Zamawiającego oraz nr postępowania

1. WODOCIĄGI WIERZCHOSŁAWICKIE SP. Z O.O., 33-122 WIERZCHOSŁAWICE 39/3,
   woj. małopolskie, tel. (14) 679-73-69, fax. (14) 679-73-69. 

- godziny pracy: poniedziałek 9.00  ÷ 17.00, wtorek - czwartek 7.30  ÷ 15.30, piątek 7.00 ÷ 15.00
- adres korespondencyjny: 33-122 Wierzchosławice 39/3
- informacje można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 
- e-mail: wodociagi@wierzchoslawice.pl
- strona internetowa: www.wodociagi.wierzchoslawice.pl 

 
2. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na nazwę zamówienia,

a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania winny być kierowane na adres podany
powyżej.

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej  dalej  Pzp  i  przepisów
wykonawczych do tej ustawy.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1
oraz art. 39 Pzp.

3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest  „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 90-100
KM”. Ciągnik nowy dopuszczony do ruchu posiadający wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji
pojazdu w 2019 r. Minimalna specyfikacja techniczna pojazdu:

1. Rok produkcji: 2019
2. Moc wg homologacji 90 – 100 KM
3. Kabina 6-cio słupkowa, amortyzowana
4. Typ silnika: silnik 3-cylindrowy, pojemność min. 3,0 – 4,0 l, tyrbo – intercooler, 4 zawory 

nacylinder, CAMMON RAIL
5. Ciągnik spełnia normę emisji spalin Tier 4F, bez konieczności stosowania filtra cząstek stałych
6. Układ SCR (ad blue) lub równoważny
7. Napęd 4x4
8. Skrzynia minimum 16/16 (40 km/h) plus wielofunkcyjna elektrohydrauliczna dźwignia rewersu ze 

zmianą półbiegów
9. Elektrohydrauliczne załączenie napędu przedniej osi
10. Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego
11. Programowanie obrotów silnika
12. Rura wydechowa przy bocznym słupku kabiny
13. Klimatyzacja plus ogrzewanie kabiny
14. Wycieraczka tylnej szyby
15. Regulowana kolumna kierownicy, fotel obracany plus fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa
16. Analogowa – cyfrowa deska rozdzielcza (licznik h plus zużycie paliwa)
17. Ogumienie przód 380/85R24
18. Ogumienie tył 420/85R34
19. Błotniki przednie skrętne
20. Zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo
21. Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych (dolna belka)
22. Zaczep dolny PITON do przyczep jednoosiowych (bolec)
23. EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny
24. Końcówki hakowe TUZ – em, kat. II
25. Udźwig podnośnika minimum 4 000 kg
26. Regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach
27. Tylny wałek WOM – minimum dwa zakresy prędkości 540/540 eco obr./min.
28. Dwie pary wyjść hydraulicznych
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29. Oświetlenie na słupkach kabiny (1 para)
30. Instalacja pneumatyczna dwuobwodowa
31. Światło ostrzegawcze „kogut”
32. Radio MP3 lub równoważne
33. Wyposażenie dodatkowe: skrzynka narzędziowa wyposażona w niezbędne klucze, apteczka, 

trójkąt ostrzegawczy, gaśnica

Ciągnik musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym. 

Wspólny słownik zamówień (CPV):
16700000-2 Ciągniki

4. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z terminem zadeklarowanym
w ofercie, max. do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Pojazd powinien zostać dostarczony
do bazy Zamawiającego znajdującej się na działce nr ewid. 1662 w miejscowości Wierzchosławice,
gmina Wierzchosławice.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub  
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

6. Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych 
6.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.3 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób

wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 Pzp, spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia: 

      
7.1.1 posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki,
dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile to wynika z odrębnych przepisów – Nie dotyczy. 

7.1.2 Posiadają zdolność techniczną i zawodową
Zamawiający nie stawia warunku.

7.1.3 Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunku.

7.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.3 Przepisy  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  Wykonawców,  o  których  mowa  
w pkt. 7.2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać
wykluczeniu.

7.4 Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawców na  podstawie
przepisów art. 24 ust.1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp. 

7.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub  ust. 5  
pkt. 1  Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 Pzp.

7.6 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.7 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak

podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
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8. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia

8.1 Do oferty w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert

8.1.1  Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik SIWZ
8.1.2 Jeżeli  wykonawca  działa  przez  pełnomocnika  należy  dodatkowo  załączyć  stosowne

pełnomocnictwo dla  danej osoby  złożone w formie oryginału  bądź poświadczonej  notarialnie
kopii.

8.1.3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Pisemne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

8.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1, pkt. 23 Pzp:   

8.2.1 Wymagany dokument:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (załącznik nr 2 do SIWZ)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.    

8.3 Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadana, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,  do złożenia  w wyznaczonym, nie  krótszym niż  5  dni,  terminie  aktualnych na dzień
złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.5 Wykaz dokumentów i  oświadczeń składanych  na  wezwanie  Zamawiającego na  potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:   

8.5.1. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  
o działalności gospodarczej

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

8.6 Dokumenty podmiotów zagranicznych:
8.6.1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.6.2 Dokument  potwierdzający,  że  nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  

o zamówienie  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada  dokument  wystawiony  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania
potwierdzający, że nie wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,  nie  wydaje  się  ww.  dokumentów,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji  wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

Wskazane  dokumenty  mogą  być  doręczone  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być
one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu.  Zamawiający  może  zażądać  przedstawienia  oryginału  lub
notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych przez Zamawiającego,  może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

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

8.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

8.7.1 ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
zobowiązania,

8.7.2 zobowiązani  są  ustanowić Pełnomocnika do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  
o  udzielenie  zamówienia  albo reprezentowania  w postępowaniu i  zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

8.7.3 W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  przez  Wykonawców  o  udzielenie  niniejszego
zamówienia,  Wykonawcy  są  zobowiązani  dołączyć  do  oferty  jedno  wspólne  oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisane przez
każdego z nich. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak  podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników
spółki cywilnej). 

UWAGA:
Dokumenty  i  oświadczenia  winny  być  złożone  w  formie  oryginału  bądź  kopii  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi być złożone
w formie oryginału bądź poświadczonej notarialnie kopii.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

9.1.W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe,  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 

9.2.Jeżeli   Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje 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.

9.3.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
9.4.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.5.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej  SIWZ.

Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem
terminu  składania  ofert  -  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.

9.6.Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  po  upływie  terminu  składania  wniosku,  
o  którym  mowa  w  pkt.  9.5,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

9.7.Przedłużenie  terminu składania ofert  nie wpływa na bieg terminu składania  wniosku o którym
mowa w pkt. 9.5.

9.8.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniona  na  stronie
internetowej, zamieszcza na tej stronie.
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9.9.W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  treści  SIWZ  Zamawiający  udostępnia   na  stronie
internetowej.

9.10. Osoba do kontaktu: Monika Madura – e-mail: wodociagi@wierzchoslawice.pl

10.Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda składania wadium.

11.Termin związania ofertą
11.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą,  z  tym że  Zamawiający  może tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11.4 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12.Opis sposobu przygotowywania ofert
12.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po

stronie  Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu,
przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów  uczestnictwa  w  postępowaniu,  
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

12.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12.6 Oferta  musi  być  sporządzona  według  wzoru  formularza  oferty  stanowiącego  załącznik  do
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12.7 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie
długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

12.8 Proponuje  się,  aby  wszystkie  zapisane  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  były  kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy,  przy  czym co  najmniej  na
pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.
Pozostałe strony mogą być parafowane. 

12.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

12.10 Wykonawca  jest  obowiązany  wskazać  w  ofercie  części  zamówienia,  których   wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.

12.11 Wykonawca  zamieszcza  ofertę  w  kopercie  oznaczonej  nazwą  i  adresem  Zamawiającego,
opisanej w następujący sposób: „Oferta  na: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
o mocy 90-100 KM”, NIE OTWIERAĆ przed: 2019-11-22 godz. 9:00”. Na kopercie należy podać
nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiającemu po terminie.

12.12 Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wcześniejsze  otwarcie  oferty  nieoznaczonej  
i niezaadresowanej zgodnie z postanowieniami SIWZ.

12.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być
opisane w sposób wskazany w pkt.  12.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.

12.14 Jeżeli  Wykonawca  zastrzega,  że  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część
oferty,  która  zawiera te informacje  należy umieścić w odrębnej kopercie  oznaczonej napisem:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.  Wykonawca nie może zastrzec informacji,
 o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

13.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1 Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Wodociągi  Wierzchosławickie  Sp.  z  o.o.,  33-122

Wierzchosławice 39/3.
13.2 Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2019 r. o godz. 8.50.
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13.3 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13.4 Zamawiający  otworzy  oferty  w  obecności  Wykonawców,  którzy  zechcą  przybyć  w  dniu  
22.11.2019  r. godz. 9.00  do siedziby Zamawiającego - Urząd Gminy Wierzchosławice - pokój  
nr 12 sala konferencyjna (I piętro). 

13.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

13.6 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach.

13.7 Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków płatności  zawartych  

w ofertach.  

14.Opis sposobu obliczenia ceny

14.1 Cena ofertowa podana w ofercie jest ceną ryczałtową.
14.2 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania.
14.3 W  cenie  oferty  należy  skalkulować  wszystkie  koszty  i  czynności  związane  z  realizacją

przedmiotu  zamówienia,  w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników mających
lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania
zakresu  przedmiotu  umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia
ryczałtowego.

W związku z powyższym zalecane jest od wykonawców bardzo szczegółowe
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

14.4 Cena musi być podana w PLN, nie podlega waloryzacji. 

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

15.1 Zamawiający będzie oceniał oferty na zadania według następującego kryterium:
                                                               Waga kryterium:

a) cena oferty brutto -   60 %
b) okres gwarancji -   20 %
c) termin wykonania zamówienia  -   20 %

                                                                              ______________
                                                                       100 %     

Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
a) cena oferty brutto - 60% - max do 60 pkt.

              Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
              gdzie:
              - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
              - Cof -  cena podana w ofercie
               - waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto  = 60%

b) okres gwarancji - 20 % - max do 20 pkt.      
Minimalny wymagany okres gwarancji dla zadania to 36 miesięcy. Wykonawca otrzyma dodatkowo:
-  5 pkt za dodatkowe 6 miesięcy gwarancji;
- 10 pkt za dodatkowe 12 miesięcy gwarancji;
- 15 pkt za dodatkowe 18 miesięcy gwarancji.
- 20 pkt za dodatkowe 24 miesięcy gwarancji.
Nie będzie punktowany dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy. 

c) termin wykonania zamówienia -  20 % - max do 20 pkt.      
Punkty  przyznawane  będą Wykonawcom,  którzy  w  ofercie  zadeklarują  dostarczenie  przedmiotu
zamówienia w krótszym terminie niż 11 dni roboczych. Opis przyznawania punktów zawiera tabela:
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Lp.

Termin wykonania
zamówienia (od dnia
podpisania Umowy)

pkt

1. 11-15 dni roboczych 0
2. 6-10 dni roboczych 10
3. poniżej 6 dni roboczych 20

15.2 W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści  złożonych ofert.  Niedopuszczalne jest  prowadzenie między Zamawiającym  
a  Wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  pkt.  15.5,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

15.3 Jeżeli  w  określonym  terminie  Wykonawca  nie  złoży  wymaganych  przez  Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw albo
jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich
złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  będzie
podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

15.4 Zamawiający poprawia w ofercie:
a: oczywiste omyłki pisarskie,
b: oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych   poprawek,
c: inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.5 Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku  podatkowego
Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów i  usług  w  zakresie  dotyczącym
wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

15.6 Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny.  Obowiązek  wykazania,  
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

15.7 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub inne istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu  zamówienia  i  budzą wątpliwości  Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub  kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki  godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2017 r., poz. 847);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
c) wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

15.8 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami  potwierdzi,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15.9 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
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16.Udzielenie zamówienia 
16.1 Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim

wymaganiom określonym w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  i  została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wcześniej kryteria oceny ofert.

16.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93
ustawy Pzp.

16.3 Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo

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

b: Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c: Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli  postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

d: terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

e: Unieważnieniu postępowania w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
16.4 Ogłoszenie  zawierające  informacje  wskazane  w  pkt.  16.3  lit.  a  Zamawiający  umieści  na

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
16.5 Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy,

Zamawiający  może  zbadać,  czy  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  czy  spełnia  warunki  udziału  
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

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

17.1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.  183
Pzp,  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których
mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Pzp.

17.2 O miejscu  i  terminie  podpisania  umowy  Zamawiający  powiadomi  wybranego  Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.

17.3 Zakres  świadczenia  Wykonawcy wynikający z  umowy jest  tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.

17.4 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcja, spółki  cywilne) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  odpowiedzialność  za wykonanie umowy oraz  
w okresie gwarancji. 

18.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19.Warunki umowy, na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę (Wzór 
umowy jest załącznikiem do SIWZ)

19.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

19.2. Z zastrzeżeniem art.144 Pzp nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

20.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

20.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5
Pzp.

20.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego
podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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20.4 Odwołanie  powinno wskazywać czynność lub zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie
odwołania.

20.5 Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo
elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

20.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

20.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp.
20.8 Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
20.9 Skargę wnosi  się  do sądu okręgowego właściwego dla  siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawiającego.
20.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od

dnia  doręczenia  orzeczenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  przesyłając  jednocześnie  jej  odpis
przeciwnikowi  skargi.  Złożenie  skargi  w  placówce  pocztowej  operatora  publicznego  jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

21.Aukcja elektroniczna
W  postępowaniu  nie  jest  przewidziany  wybór  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej. 

22.Pozostałe informacje
Do  spraw  nieuregulowanych  w  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  mają
zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  
(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986,  ze  zm.),  przepisy  wykonawcze  do  Ustawy  oraz  przepisy  Kodeksu
cywilnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o., którą

reprezentuje  Prezes Zarządu, 33-122 Wierzchosławice  39/3, tel.  (14) 679-73-69, adres e-mail:
wodociagi  @wierzchoslawice.pl  ;

 kontakt z  inspektorem  danych  osobowych możliwy  jest  pod adresem  e-mail:
wodociagi  @wierzchoslawice.pl  ;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego o mocy 90-100 KM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 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 Pzp.

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 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;  

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 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;
 nie przysługuje Pani/Panu:
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− 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. 

Ponadto:
 Zgodnie z art. 8a ust. 2 Pzp w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15

ust.  1-3  RODO,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  Zamawiający  może  żądać  od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania,  w  szczególności  podania  nazwy  lub  daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu.

 Zgodnie z art. 8a ust. 4 Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

 Zgodnie z art. 97 ust. 1a Pzp w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15
ust.  1-3  RODO,  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  Zamawiający  może  żądać  od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

*  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.

23.Postanowienia końcowe
23.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają

zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz.1843), akty wykonawcze do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

23.2. Ujawnienie treści oferty (niezastrzeżonej) dokonywane będzie wg. poniższych zasad:
a) Zainteresowany  zobowiązany  będzie  złożyć  u  Zamawiającego  pisemny  wniosek  

o  udostępnienie  treści  protokołu  z  załącznikami  bądź  oferty  (ofert)  z  zastrzeżeniem  
o którym mowa w art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, wskazując formę udostępnienia.

b) Zamawiający  wyznaczy  niezwłocznie  termin  i  sposób  udostępnienia  ofert  informując
pisemnie zainteresowanego.

Załączniki:

Nr Nazwa dokumentu / wzoru

1 Formularz oferty

2 Wzór umowy

Nr Nazwa załącznika

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

2 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
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        ………………………………… dnia ………………………

 
FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………............…….

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

tel. ……………………………………………                          faks ……………………….……………………

REGON ………………………………………                         NIP ……………………..…………..………….

e-mail: .....................................................           strona  internetowa : .....................................................

Do:

Nazwa i siedziba Zamawiającego: Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o.
33-122 Wierzchosławice 39/3

OFERTA

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  na : „Dostawa fabrycznie  nowego
ciągnika rolniczego o mocy 90-100 KM”

Oferujemy wykonanie dostawy objętej ogłoszeniem o zamówieniu zgodnie z wymogami zawartymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA RYCZAŁTOWA     _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

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

Cena zawiera podatek VAT w wysokości ……….%.

Oświadczamy, że:

1) zobowiązujemy  się  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  w  terminie  do  ………..  dni  od  dnia

podpisania Umowy.

2) na  wykonane  dostawy  udzielamy  36  miesięcy  gwarancji  oraz   dodatkowo   …………

miesięcy gwarancji. 

3) Marka pojazdu, model…………………………………………………………………………………..

Ponadto: 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

1) ………………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………..

        tj. ……………………… % ceny ofertowej
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4. Oświadczamy, że jesteśmy:

 przedsiębiorstwem średnim (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro)

 przedsiębiorstwem małym (mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln Euro)

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

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

Osoba wyznaczona do kontaktów  z Zamawiającym:

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

Nr telefonu………………………………………..    Nr faksu …………………………………………..

2. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

    

         

............................, dn. _ _ . _ _ . 2019 r.                 ...............................................
Podpis osób uprawnionych
 do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1 SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego
ciągnika rolniczego o mocy 90-100 KM” prowadzonego przez Wodociągi Wierzchosławickie Sp.  
z o.o., oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  
art. 24 ust 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

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

…………………………………………

(podpis)

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 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki  naprawcze:

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

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

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

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

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

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a),  nie

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………

(podpis)
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                                                                                                                               Zał
ącznik nr 2 SIWZ 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej * .

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 90-100 KM”

działając  na  podstawie  art.  24  ust.  11  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku  -  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Oświadczam/(-my)

□ o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

□ o przynależności1 do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

2

3

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

 (miejscowość , data)                                                                                  (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do                               

                                                                                                                             występowania  w imieniu Wykonawcy)

* Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie  
  w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej

WZÓR  UMOWY 

1  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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zawarta w  dniu ………………………..   w   Wierzchosławicach  pomiędzy   
Wodociągi  Wierzchosławice  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  (33-122)
Wierzchosławicach 39/3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  
nr KRS 0000479890, NIP 8733251794, REGON 122942437
reprezentowaną przez 
Pana Sławomira Mitera,
zwanym w tekście umowy  „Zamawiającym”,
a   
 ………………………………………….. z siedzibą  w …………………… ul. ………………………..
NIP …………………………….. , REGON ……………………… , 

reprezentowanym przez : ……………………………………………………………
zwanym w tekście umowy  „Wykonawcą”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargowym
(przetarg nieograniczony) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  Umowy  jest  dostawa  nowego  „Dostawa  fabrycznie  nowego  ciągnika
rolniczego o mocy 90-100 KM”.

2. Ciągnik musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym.
3. Przedmiot  umowy  musi  spełniać  wymogi  określone  w  złożonej  przez  Wykonawcę  ofercie  

przetargowej oraz  dokumentacji  „Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia”  (SIWZ).
Dokumenty te stanowią odpowiednio załączniki do niniejszej umowy i są jej integralną częścią.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  inspekcji w  trakcie  przygotowywania
ciągnika do dostawy.  Inspekcja  odbędzie  się  w siedzibie  Wykonawcy – dokonana zostanie
przez 2 przedstawicieli Zamawiającego w ciągu min. 2 dni roboczych po uprzednim zgłoszeniu
takiego zamiaru do Wykonawcy.

§ 2
Termin realizacji

1. Wykonawca dostarczy na własny  koszt  i  ryzyko  przedmiot  umowy  do  siedziby - bazy
Zamawiającego do dnia: …………..………………………………

2. Koszty  i  ryzyko  związane  z  transportem  przedmiotu  umowy  do  chwili  odbioru  przez
Zamawiającego ponosi Wykonawca.

§ 3
Wynagrodzenie i płatność

1. Strony, zgodnie z ofertą przetargową ustalają umowne wynagrodzenie za przedmiot umowy
określony w § 1 w kwocie brutto: .....................................................wraz z podatkiem …..% VAT
( słownie: .....................)

2. Zapłata  za  dostarczony  przez  Wykonawcę  i  odebrany  przez  Zamawiającego  ciągnik  
z  kompletnym  wyposażeniem opisanym w  pkt  3  SIWZ nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT
wystawianej na postawie protokołu odbioru.

3. Zamawiający, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT, bez podpisu ze swej strony,
jako odbiorcy faktury.

4. Płatność faktury przelewem, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury VAT na konto wskazane przez Wykonawcę.

5. W razie opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych
odsetek liczonych od wartości nieterminowo opłacanej faktury.

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany zostanie na fakturze
wystawionej  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  jest  numerem  podanym  do  Urzędu
Skarbowego i jest właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. 

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej Umowie.
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1. Zamawiający  dokona  zapłaty  Wykonawcy  wynagrodzenia,  na  warunkach  i  w  terminach
określonych w niniejszej Umowie.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z:
a) SIWZ  oraz  wraz  z  ewentualnymi  jej  modyfikacjami  wynikającymi  z  postępowania

przetargowego 
b) obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że ciągnik jest fabrycznie nowy i nie obciążony prawami osób trzecich.

§ 6
Odbiór 

1. Przejecie  przez  Zamawiającego  przedmiotu  zamówienia  i  odbiór  techniczno-jakościowy
przedmiotu umowy odbędzie się  w  bazie Zamawiającego znajdującej się na działce nr ewid.
1662 w miejscowości Wierzchosławice, gmina Wierzchosławice. Podczas odbioru sprawdzona
będzie  również  zgodność  wykonania  ciągnika  z  umową,  jakość  wykonania,  funkcjonowanie
ciągnika oraz zgodność ilościowa wyposażenia i kompletność dokumentacji. Wykonawca dokona
podstawowego szkolenia z zakresu obsługi ciągnika i urządzeń przedstawicieli zamawiającego.
Protokół  odbioru  techniczno-jakościowego  przedmiotu  umowy  zostanie  sporządzony  w  2
egzemplarzach i po podpisaniu przez obie Strony, zostanie przekazany po 1 egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

2. Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy w całości, jeśli nie będzie on choćby w części
odpowiadał opisowi zawartemu w SIWZ i w złożonej ofercie wraz z załącznikami lub nie będzie
posiadał wymaganych dokumentów do rejestracji do użytkowania.

3. Postanowienia  § 2 ust  2 nie  naruszają  i  nie  wyłączają  stosowania postanowień umownych  
i kodeksu cywilnego dotyczących kar umownych, odstąpienia od umowy oraz rękojmi za wady 
i nie przesuwają terminu wydania przedmiotu umowy.

4. Przed podpisaniem protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a. instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu i urządzeń w języku polskim,
b. książkę  gwarancyjną  w  języku  polskim,  w  przypadku  zapisów  innych  niż  w  niniejszej  

umowie, pierwszeństwo maja postanowienia umowy.
c. książkę serwisową i warunki realizacji serwisu gwarancyjnego pojazdu i urządzeń.
d. świadectwo homologacji (wyciąg ze świadectwa homologacji),
e. kartę pojazdu,
f. inne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu.

§ 7
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ………………… miesięcy. Na
potrzeby  niniejszej  umowy  Strony  ustalają,  że  okres  rękojmi  za  wady  równy  jest  okresowi
gwarancji.

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia  
z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Gwarancja  obejmuje usuwanie  wszelkich  wad  i  usterek  tkwiących  w  przedmiocie  rzeczy  
w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie Gwarancji; 

4. W  okresie  obowiązywania  gwarancji  Wykonawca  pokryje  ewentualne  koszty  koniecznego
holowania  pojazdu  w  przypadku  wystąpienia  w  okresie  gwarancji  usterki  uniemożliwiającej
samodzielny  dojazd ciągnika do wskazanego punktu serwisowego lub garażu zamawiającego.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wymiany  określonego  podzespołu  na  nowy  w  przypadku
wystąpienia w okresie trwania gwarancji  dwóch istotnych awarii, usterek lub wad tego samego
podzespołu.

6. Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia,
nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych. 

7. Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne.
8. Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia,
9. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.
10. W  przypadku  sprzeczności  zapisów  pomiędzy  gwarancją  producenta  samochodu  lub  jego

wyposażenia,  a  treścią  umowy  pierwszeństwo  w  interpretacji  przepisów  będą  miały  zapisy
umowy.

11. Strony  ustalają,  że  gwarancją  nie  są  objęte  wady,  które  powstaną  w  wyniku  niewłaściwej
eksploatacji przez Zamawiającego.

18



§ 8
Kary umowne

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań
umownych poprzez zapłatę kar umownych przypadkach i w wysokościach określonych poniżej:

a. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy  Wykonawca  odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b. w wysokości 0, 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  
w realizacji dostawy i przedmiotu umowy,

c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za
wady: w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

2. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potracenie  kar  umownych  z  wynagrodzenia  za  realizacje
przedmiotu umowy.

§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  opóźnienie  Wykonawcy  
w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni roboczych od terminu wskazanego w §2 ust.
1.

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Zamawiający nie będzie zobowiązany do zwrotu Wykonawcy
kosztów, jakie ten poniósł w związku z zawarciem lub realizacją umowy. 

§ 10
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Z zastrzeżeniem art.144 Pzp nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 11
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Wierzchosławickie Sp. z o.o., którą

reprezentuje  Prezes Zarządu, 33-122 Wierzchosławice  39/3, tel.  (14) 679-73-69, adres e-mail:
wodociagi  @wierzchoslawice.pl  ;

 kontakt z  inspektorem  danych  osobowych możliwy  jest  pod adresem  e-mail:
wodociagi  @wierzchoslawice.pl  ;

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego o mocy 90-100 KM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

 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 Pzp.

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 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;  

 w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 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 *;
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− 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;

 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. 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego.

2. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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