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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy 
ul. Żarnowiecka 48, 42-436 Pilica 
Tel. 32 6735231 
Fax. 32 6735231 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 
oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 
z późn. zm.). 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych 
w przywołanych przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa nadana zamówieniu: 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki, 
posiadającego parametry techniczne opisane w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji. W 
cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie operatorów pojazdu pod względem 
eksploatacyjnym oraz technicznym, instrukcja obsługi samochodu w języku polskim i katalog 
części zamiennych. Oferta uwzględniać ma w przypadku naprawy samochodu powyżej 3 dni 
roboczych nieodpłatne zapewnienie samochodu zastępczego o parametrach równoważnych 
na okres naprawy. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do specyfikacji , 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i przekazania Zamawiającemu 

dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. 

str. 4 



3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Zakładu 
Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Zamawiający żąda aby w przedłożonych przez wykonawcę warunkach gwarancji i 
serwisu wykonawca uwzględnił: 

Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji w siedzibie Zamawiającego. W przypadku 
serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt 
związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby 
Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. W przypadku naprawy samochodu 
powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zapewnia nieodpłatnie samochód zastępczy o 
parametrach równoważnych na okres naprawy. 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

34 14 45 10 - 6 pojazdy do transportu odpadów 

Informacja o współfinansowaniu zamówienia ze środków zewnętrznych 
Nie dotyczy 

Wymagania Zamawiającego w zakresie obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia 

Nie dotyczy 

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę zamówienia. 

Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 

Nie dotyczy 

Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 

Nie dotyczy 
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Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i dostępności dla 
wszystkich użytkowników 

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie określa szczegółowych 
wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienia 
dostępności dla osób niepełnosprawnych 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2018 r. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

V.A. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający odstępuje od ustalania warunków w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający odstępuje od ustalania warunków w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający odstępuje od ustalania warunków w tym zakresie. 

2. Ocena potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana 
przez Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V.A.1 niniejszej SIWZ 
zostaną spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
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sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w ust. 5 
niniejszego rozdziału wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 
ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP. 
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

V. B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w oparciu o przesłanki, o których mowa 
w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy PZP, tj.: Zamawiający przewiduje wykluczenie 
wykonawcy: 

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 
r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.); 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
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V.C. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie: 

a) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt V.A.4 - warunki mogą być spełnione łącznie. 

Jednakże każdy z wykonawców z osobna zobligowany jest złożyć wypełnione i podpisane 
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, 

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 
ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy - każdy z osobna, 

c) wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w art. 24 ust. 5 
pkt 1 i 8 ustawy Pzp - każdy z osobna. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w rozdziale V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy 
muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, 
o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ - w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 
niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), 
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym 
samym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (o ile inny 
wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również złożył ofertę). Wzór 
oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 
terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia: 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny 
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu 
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
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z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 

7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 
VI. ust.5 pkt b - e) składa odpowiednio: 

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

- nie otwarto jego likwidacji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu 

4) 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 ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8. Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę, w przypadku polegania przez 
niego na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 
6 pkt b - h) niniejszego rozdziału. 

9. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. 
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, 
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
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0 udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić 
załącznik do oferty. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty). 

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 
Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 
umowę regulującą swoją współpracę. 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją") zamawiający 
1 wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą faksu. 
Zamawiający wskazuje, że preferowaną formą jest załączenie scanu 
opieczętowanych i podpisanych wniosków, zawiadomień i informacji. 
Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu składane na skutek wezwania zamawiającego do uzupełnienia nie wystarczy przesłać 
faksem lub drogą elektroniczną. Muszą one wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie 
także w formie pisemnej. Zgodnie z rozporządzeniem oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 
22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Pozostałe dokumenty (inne 
niż oświadczenia) wykonawca powinien złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Taki wymóg wprowadza wprost § 14 rozporządzenia w sprawie rodzajów 
dokumentów (...). 

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 
pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer 
faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

5. Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres e - mail: 
zuwikpilica@poczta.onet.pl nr tel. 32 6735231 
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6. Osobami uprawnionymi do kontaktu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -
12.00) z Wykonawcami są: 
- Halina Janiec - tel. 32 6735231 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający 
przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami, celem 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

10. Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, 
podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

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. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do 
pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana 
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przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 

4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem - jeśli wymagane, 

2) oświadczenie wymienione w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania na 
zdolnościach innych podmiotów. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

6. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumentach 
rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, do których Zamawiający może 
uzyskać dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie 
podpisane/zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy. 

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
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udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, 
o czym poinformuje Wykonawcę. 

14. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 
0 wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA". Koperty 
oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 
zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". 
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w 

Pilicy, ul. Żarnowiecka 48, 42-436 Pilica w terminie do dnia 17 września 2018 r. 
do godz. 10:00. 

2. Zaleca się, by ofertę umieścić w dwóch zamkniętych kopertach - wewnętrznej 
1 zewnętrznej. Zewnętrzną kopertę należy opisać następująco: 
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OFERTA NA: 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki 

- nie otwierać przed dniem 17 września 2018 r., godz. 10:30 

3. Opakowanie winno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 
składającego daną ofertę (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data 
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w 
Pilicy, ul. Żarnowiecka 48 w dniu 17 września 2018 r. o godz. 10:30. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy PZP. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie: 
www.pilica.bip.jur.pl 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności 
zawarte w ofertach. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu 
niniejszego zamówienia. 

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej 
ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
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liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku -
zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę). W przypadku rozbieżności w zapisie ceny słownie i liczbowo za 
poprawny Zamawiający przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika 
z popełnionych omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

6. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu 
obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 
ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał 
aukcji elektronicznej. 

9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń 
w innej walucie niż PLN. 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy 
bilans punktów w kryteriach: 

1) Cena oferty brutto (C) 
2) Okres gwarancji (w miesiącach) udzielonej na przedmiot zamówienia (G) 
3) Czas dokonania naprawy gwarancyjnej samochodu (przyjazdu serwisu 

wykonawcy do zamawiającego) (S) 
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2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Lp. Opis kryteriów oceny Symbol Waga (%) Liczba 
punktów 

1. Cena oferty brutto C 60 % max 60 

2. Okres gwarancji G 30% max 30 

3. Serwis S 10% max 10 

Razem 100 % 100 

1) Kryterium: Cena oferty brutto (C) 

Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej 
zasady: 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena 
oferty - 60 punktów. 

Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez 
wykonawcę na Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek 
od towarów i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania 
określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. 

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego 
do obliczania punktowego. 

C = n a jn i żs z a c e n a bi~utto x 6 0 pkt = ]iczba punktów C 
cena brutto oferty ocenianej 

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium: cena - będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

2) Kryterium: Okres udzielonej gwarancji (G) 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, czyli 
gwarancja będzie udzielona na najdłuższy okres otrzyma maksymalną ilość punktów, 
czyli 30 pkt. 

Przy ocenie kryterium „gwarancja" Zamawiający będzie brał pod uwagę okres 
gwarancji liczony w miesiącach, według poniższych kryterium: 

do 12 miesięcy - 5 pkt 
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od 13 do 18 miesięcy - 10 pkt 

od 19 do 24 miesięcy - 20 pkt 

od 25 do 31 miesięcy - 30 pkt 

3) Kryterium: Czas dokonania naprawy gwarancyjnej samochodu (przyjazdu 
serwisu wykonawcy do zamawiającego) (S) 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, czyli 
najkrótszy okres dokonania naprawy gwarancyjnej samochodu 
otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 10 pkt. 

Przy ocenie kryterium „serwis" Zamawiający będzie brał pod uwagę czas liczony w godzinach od 
zgłoszenia do przyjazdu serwisu według poniższych kryterium: 

Do 24 godzin od zgłoszenia do przyjazdu serwisu - 10 pkt. 

Powyżej 24 godzin od zgłoszenia do 48 godzin do przyjazdu serwisu - 5 pkt. 

Powyżej 48 godzin od zgłoszenia do przyjazdu serwisu - 1 pkt. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana 
oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

Sp = C + G +S 

gdzie : 

Sp - suma punktów przyznana wykonawcy we wszystkich kryteriach oceny ofert 

C - ilość punktów przyznana w kryterium C 

G - ilość punktów przyznana w kryterium G 

S - ilość punktów przyznana w kryterium S 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów 
oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną 
(art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 
elektronicznej. 
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6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie 
można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 5, ponieważ dwie lub więcej 
ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert 
dodatkowych. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa 
w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może 
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana 
przed podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub 
niespójności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy PZP. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany 
jest przed podpisaniem umowy: 

w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy 
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zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. 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. 
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6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, 
ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

RODO - INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

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 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UEL 119 z 04.05.2016,str. 1 ) dalej „RODO", informuje, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych i 
Komunalnych Pilica ul. Żarnowiecka nr 48 42-436 Pilica 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Wodnych i 
Komunalnych Pilica jest Pan Łukasz Majka 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 
Zakupu i dostawy samochodu /śmieciarki/dla potrzeb Zakładu Usług Wodnych i 
Komunalnych w Pilicy 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2017.1579), 
dalej „ustawa 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 danych wynikają z ustawy Pzp 

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

- posiada Pan/Pani 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pan/Pani 
dotyczących 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusz 
przepisy RODO 

- nie przysługuje Pani/Panu 

str. 23 



a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b ,d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO 

c) 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 

ZAŁĄCZNIKi 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ -
2) Załącznik nr 2 do SIWZ 
3) Załącznik nr 3 do SIWZ 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ 
5) Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór formularza ofertowego 
Oświadczenie Wykonawcy 
Oświadczenie o przynależności albo 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Wzór umowy 

braku 
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Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 
Zakład Usług Wodnych 
i Komunalnych 

ul. Żarnowiecka 48 
42-436 Pilica 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

O F E R T A 
Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa 
fabrycznie nowego samochodu- śmieciarki", oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

CENA OFERTOWA PLN brutto 
Słownie złotych: 
Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT, który 
w dniu złożenia oferty wynosi: %, tj zł, 
(słownie: złotych). 
*Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą 
realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka 
wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 

Lp. Opis kryteriów oceny Wartość wskazana przez 
Wykonawcę 

Wartość wskazana przez 
Wykonawcę 

1. Cena oferty brutto 

2. Okres gwarancji - w miesiącach 

3. Serwis - czas dokonania naprawy gwarancyjnej, 
w godzinach 

Oświadczam(y), że: 
1) zobowiązujemy się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego, przedmiotu zamówienia 

w terminie do dnia 
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń; 
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 
4) akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego; 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert; 
6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego, w tym, iż zapłata za 

zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; 
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7) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

8) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*(niewłaściwe wykreślić) 
9) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) 
b) 
Brak skreślenia w pkt 8 i niewypełnienie pola w pkt 9 oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy 
podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

10) nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wyżej 
określonych części zamówienia: 
a) 
b) 
Nie wypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza 
powierzyć wykonanie wskazanych w pkt 9 części zamówienia, nie są znane na etapie składania oferty. 

11) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
od do i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach 
Niewypełnienie pola w pkt 11 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty żadnych dokumentów 
objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

12) Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić) 

Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, podaję: 

Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
Niewypełnienie pola w pkt 12 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Informacje dotyczące Wykonawcy: 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

Numer telefonu: 
Numer faksu: 
Adres email: 

dnia 2018 roku 

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający: 

Zakład Usług Wodnych 
i Komunalnych w Pilicy 
ul. Żarnowiecka 48 
42-436 Pilica 

Wykonawca: 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

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 

na „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki", prowadzonego przez Zakład Usług 
Wodnych i Komunalnych w Pilicy, ul. Żarnowiecka 48, 
42-436 Pilica, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 
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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 

lub art. 24 ust. 5 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 PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 
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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. 
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Zamawiający: 
Zakład Usług Wodnych 
i Komunalnych w Pilicy 
ul. Żarnowiecka 48 
42-436 Pilica 

Wykonawca: 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki", prowadzonego przez Zakład 
Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy, ul. Żarnowiecka 48, 
42-436 Pilica, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

(miejscowość), dnia r. 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam 

na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

w następującym zakresie: 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

(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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Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki", prowadzonego przez 
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy, ul. Żarnowiecka 48, 
42-436 Pilica, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że przynależę/nie 
przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z innymi 
wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu. 

(miejscowość i data) (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna 
osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

* niewłaściwe wykreśli 
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Załącznik nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE 
PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

Samochód -
śmieciarka 

Rok produkcji 2018 

1 Samochód o DMC max. 3,500 kg. 

2 Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka 
boczne 

3 Pojemność silnika max. 3000 cm3 

4 

Moc silnika min. 145 KM z wtryskiem 
bezpośrednim Common Rail lub równoważnym, z 
turbosprężarką , wentylator włączany 
elektromagnetycznie, norma emisji spalin EURO 
VI 

5 Rama z profilu o przekroju C 

6 Rozstaw osi 3200-3500 mm. 

7 Koła bliźniacze tylnej osi 

8 Blokada tylnego mostu 

9 Pełnowymiarowe koło zapasowe 

10 S krzynia biegów mechaniczna 6 biegowa 

11 Zawieszenie przednie niezależne z regulowanym 
drążkiem skrętnym, amortyzatory hydrauliczne 

12 Zawieszenie tylne z resorem pomocniczym 

13 Kabina 3 miejscowa w kolorze fabrycznym 

14 Centralny zamek zdalnie sterowany oraz 
immobiliser 

15 Klimatyzacja 
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16 

Wyposażony w podnośnik, sprawną gaśnicę 
polską, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koła, 
apteczkę oraz zbiornik z kranikiem na czystą wodę 
do mycia rąk, klucz do kół, dywaniki gumowe, 
pokrowce na fotele 

17 
Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie z 
regulowaną kierownicą 

18 
Układ hamulcowy dwuobwodowy z systemem 
ESP, przód, tył - hamulce tarczowe 

19 Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów 

20 Halogenowe światła przednie z odpornymi na 
uderzenie kloszami 

21 Ręczny główny wyłącznik prądu 

22 Instrukcja obsługi w języku polskim 

Zabudowa Kompletna, fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 

1 Pojemności skrzyni ładunkowej 5,5 m3 

2 
Skrzynia ładunkowa ożebrowana, wykonana z 
blach ściany min. 2 mm, podłoga min 3 mm, 
blacha o podwyższonej ścieralności 

3 
Wzmocnienia płaszczyzn bocznych i tylnej 
skrzyni ładunkowej zapobiegające zewnętrznej 
deformacji płaszczyzn bocznych i tylnej 

4 Mechanizm zgniatający/rozładowujący - płytowy, 
hydrauliczny 

5 
Rozładunek do tyłu przy użyciu siłownika 
teleskopowego oraz płyty wypychającej, 
działającej, na całej długości skrzyni ładunkowej 

6 Oświetlenie wg obowiązujących przepisów o 
ruchu drogowym 

7 Stopień zagęszczenia odpadów min 1-5 

8 Urządzenie załadowcze hydrauliczne, boczne 
prawe 
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9 Zsyp od góry umieszczony w przedniej części 
zabudowy 

10 
Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i 
posiadające znak CE. Oznaczenie CE osprzętu 
nadane przez uprawnioną jednostkę, zgodnie z 
98/37/CEE 

11 Udźwig urządzenia załadowczego min 100 kg 

12 Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone 
po prawej stronie pojazdu 

13 
Zabudowa wyposażona w zamontowaną na stałe 
drabinkę (z prawej strony pojazdu) umożliwiającą 
wejście na zabudowę 

14 Zabudowa wyposażona w zgodnie z przepisami 
osłony, oznakowania, oświetlenia 

15 
Nadwozie spełniające aktualnie obowiązujące 
wytyczne WE i PN-EN oraz posiadające 
deklaracje zgodności na znak CE 

16 Ciśnienie w układzie hydraulicznym min 16 Mpa 

17 Czas załadunku nie dłuższy niż 15 s 

18 Obsługa serwisowa zabudowy w ciągu 24 godzin 
od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia awarii 

19 Praca urządzenia możliwa w zakresie temperatur 
minimalna - 200C, maksymalna + 400C 

20 
Oświetlenie robocze miejsca załadunku -
zamontowane w sposób nienarażający na 
uszkodzenie mechaniczne podczas załadunku 

21 Sterowania płytą zgniatającą/rozładowczą z prawej 
strony zabudowy 

22 
Wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone z prawej 
strony zabudowy w miejscach nienarażających na 
uszkodzenia mechaniczne podczas załadunku 

23 Rodzaj obsługiwanych pojemników 120 l , 240 l, 
(wg PN - EN 840-1/,110 l /wg BN-82/9392-02) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy 

UMOWA NR: 

zawarta w dniu w Pilicy pomiędzy: 

- Zakładem Usług Wodnych i Komunalnych z siedzibą w Pilicy przy ulicy 
Żarnowieckiej 48, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora Zakładu - mgr inż. Adam Rozlach 

zwaną dalej Zamawiającym 
a 

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 
sprzedaży i dostarczeniu samochodu śmieciarki, w ramach zamówienia pn.: „Zakup i dostawa 
fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki". 

§2 

1. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje: 
1) dostarczenie do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki, 
2) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji 

samochodu. 

§3 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia za dostarczony przedmiot zamówienia w 
umówionym terminie. 

§ 4 

Termin realizacji zamówienia: 2018 r. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości 
brutto (słownie: ) 

plus należny podatek VAT 

zł 
, tj. netto 
....% . 
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2. Strony ustalają, iż płatność za wykonywanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na 
rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego. 

3. Dane do faktury: 
Nabywca: Miasto i Gmina Pilica, 
ul. Żarnowiecka 46a, 
42-436 Pilica, 
NIP: 649-22-73-177 
Odbiorca: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych 
ul. Żarnowiecka 48 
42-436 Pilica 
Fakturę prosimy przesłać na adres odbiorcy. 

§ 6 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 25 % wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w 
dostarczeniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną - za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 25 % wartości 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

3. W sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 1) i 2) kary umowne mogą być potrącone 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za czas sprawowania nadzoru inwestorskiego do 
czasu odstąpienia od umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną oraz 
odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, gdyby z tego powodu 
Zamawiający miał ponieść straty. 

§ 7 
1. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą: 

Halina Janiec - tel. 32 6735231 
2. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
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umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2), odstąpienie nastąpi ze skutkiem 
natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 
zm.), Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania 
Cywilnego. 

3. Strony poddają spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 
Zamawiający w warunkach gwarancji i serwisu określił miejsce serwisowania w ramach udzielonej 
gwarancji w siedzibie Zamawiającego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym 
Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu 
serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania 
gwarancji. W przypadku naprawy samochodu powyżej 3 dni roboczych Wykonawca zapewnia 
nieodpłatnie samochód zastępczy o parametrach równoważnych na okres naprawy. 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1- egz. dla 
Wykonawcy. 

§ 12 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) SIWZ 
2) oferta Wykonawcy 
3) warunki gwarancji i serwisu 

Zamawiający Wykonawca 
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