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Międzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
27-552 Baćkowice

Janczyce 50

przez Zamaw iaj qc ego: MZGOK ZP .2.2019.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNTOW ZAMOWIENIA

,oDostawa wőzka widłowego z ospľzętemoo

Postępowanie prowadzone jest zgodnie zptzepisami ustawy zdnia29 stycznia2}}4 r, Prawo

zamówień publicznych (Dz. U . z 2018 r. poz. 1986 z pőźn. zm.)

Janczyce, dnia 12.04.2019 r.

ZATWIERDZANĺ

Pľezes Zarząđu Spółki

Leszek Wołowiec

Pľojekt współÍinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodaľka olďpääami'' osi Pľioľytetow ej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Progľamu opeľacylnego Województwa Świętokľzyskiego na łata 20l4-Żo20'
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Rozdzĺał 1

PoSTANOWIENIA ocolľn

1'1.Nazwa i adľes Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:

Międzygminny Zakład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Janczyce 50

27-552 Baókowice

NIP: 8631698913

REGON :260698163

KRS: 0000462775

tel. 500 031 418,

e-mail: mzgok@onet.pl

strona www: bip.mzgok. com.pl

1.2 Postępowanie o udzięlenie zamówienia publicznego pľowadzonejest w trybie przetargu

nieogľaniczonego' na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pľawo zamówień

publicznych (Dz. U . z 2018 Í. poz'1986 z pőŹn. zm.) oraz aktőw wykonawczych wydanych na

jej podstawie.

l.3 Waľtość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w

odniesieniu do dostaw.

l.4 UŻyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Waľunków Zamówienia (orazw załącznikach)

teľminy maj ą następuj ące znaczenle:

a) ,,ustawa'' - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 ľ. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z2018 r. poz.I986 zpőŹn. zm.)

b) ,,SIWZ'' - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamőwienia,

c) ,,zamőwienie'' _ zamówienie publiczne,którego przedmiotzostał' opisany w Rozdziale

2 niniejszej SIWZ,

d) ,'postępowanie'' - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, któľego

doty czy niniej sza SIWZ,

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowe1 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.

Umowa nr RPSW,04.02.00 -26-000 I I 17 -00
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e) ,,zamawiający'' - Międzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi

Sp. z o.o.

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznai się z niniejsząSIWZ i złoŻyi, ofeľtę zgodnie z

jej wymaganiami.

RozdzialŻ

oPIs PRZEDMIoTU złľĺowrnľrł

1.Pľzedmiotęm zamówienia jest Dostawa wőzka widłowego z osprzętem. Szczegółowy opis

zostałazwarty w załączniku nľ 7 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia'

2. Kody CPV

Wózki widłowe 424I5II0-2

Rozdział 3

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

Rozdział 4

WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU

o uđzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy,którzy:

4.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie aľt. 24 ust 1 pkt 12-23 oľaz aľt.24 ust.5 pkt. 1-8.

ustawy Pľawo zamówien publicznych.

 .Z.spełniają następujące warunki określone w aľt. 2Ż ust.l ustawy Prawo zamőwieŕl

publicznych doty czące :

4.2.1.kompetencji lub upľawnień do pľowadzenia okľeślonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakľesie.

4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

4.2.3 .zdo|ności technicznej lub zawodowej .

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
kultuľowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020'
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Zamawiający uznaww' waľunek za spełniony, jeżeli wykonawcawykaŻe, Że nię wcześniej niż

w okľesie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeľt, a jeŻeli okľes pľowadzenia

działalności jest kľótszy - w tym okľesie, wykonał w sposób na|eŻyty dwie dostawy z których

każda obej muj ąca swo im zakľe sem đo stawę mini mum j ednego w őzka widłowe go.

4'3.WykonawcamoŻe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziďu w postępowaniu, o

których mowa w pkt 4.2 sIwZ, w stosownych sytuacj ach oraz w odniesieniu do konkľetnego

zamówienia, lub jego części, polegaó na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru pľawnego

łączących go z nim stosunków pľawnych.

4.4 Zamawiający jednocześnie infoľmuje, iż,,stosowna sytuacja'', o któľej mowa w pkt 4.3

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

4.5) wykonawca, któľy polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

zama'wiającemu, że rea|izując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów,w szczegőlności pľzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspo zycj i ni e zb ę dny ch zas o bó w na p otr zeby r e alizacji zamőwienia.

4.5.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na

Wkazanie pľzez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy

nie zachodząwobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust' 1 pkt

13-22iust.5ustawy

4.5.3 w odniesieniu do waľunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegaó na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty

te zrealizują usługi, do rea|izacji których te zdolności są wymagane.

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów

przez inne podmioty musi bezspoľnie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakľes dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykoľzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia;

- zakłes i okľes udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach któľego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

do świadcz enia, zr ea|izuj e usługi, których wskazane zdo lno ści ďoty czą.

Projekt współfinansowany w ľamach Dzialania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego o'o'iíľJ*o"','ľř''1i':;.lľsä_!1:iää,',ľłub"oo'"o'ego na łata 2014'2020'
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4.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaó się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do ľeprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo repľezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w spľawie zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oľyginał lub kopia potwieľdzona za

zgodność z oryginałempÍzez notaľiusza) na|eŻy dołączyć, do oferty.

4.7 W pľzypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

waľunki określone w pkt. 4.2.2 i 4.2,3 musi spełniaó co najmniej jeden wykonawca

samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

4.8.l. ktőrzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o któľych mowa

w pkt4.2

4.8.2.ktőtzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki okľeślone w art. 24 ust. 1

pkt 12-23 ustawy

4.8.3.wobec których zachodząpľzesłanki określone w aľt' Ż4 ust.5 ustawy tj.

1) w stosunku do któľego otwaľto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w

postępowaniu ľestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wieľzycieli przez

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust' 1

ustawy zdnia l5 maja 2015 r. - Prawo ľestruktuľyzacyjne (Dz. U' z.2017 r.poz.1508 , zpőźn.

zm') lub któľego upadłośó ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, któľy po ogłoszeniu upadłości

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie przewiduje

zaspokojeniawierzycie|iprzez likwidację majątku upadłego, chyba że sądzarządził likwidację

jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.

U. z 2017 t. poz. 2344, z poŹn. zm');

2) ktőty w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego

uczciwość, w szczegőlności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rťzącego

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie) co zamawiającyjest w stanie

wykazać, za p omo cą stosownych środków dowodowych ;

3) jezeli wykonawca lub osoby, o któľych mowa w aľt. 24. ust. l pkt 14, uprawnione do

reprezentowania wykonawcy pozostają w ľelacjach określonych w art. 17 ust. l pkt2-4 z:

a) zamawiaj4cym,

b) o sobami uprawnionymi do reprezentow ania zamawĺaj ące go,

c) członkami komisji pľzetaľgowej,

PĄekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego ..'ii#;o".Jffi,'1;':s.li;Ľ11iääi,ľł:tokrzyskiego nałata20|4-2020'
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d) osobami, które złożyły oświadczenie, o któľym mowa w aľt. 17 ust.2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stľonie zamawiającego w inny sposób

niŻprzez wykluczenie wykonawcy zudziaŁu w postępowaniu;

4) ktőry, Z przyczyn leŻących po jego stronie, nie wykonał albo nienaleŻycie wykonał w

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę

koncesji, zawartązzamawiaj4oYm, o którym mowa w aľt. 3 ust. l pkt l-4, co doprowađziło do

r o zw iązania umo wy lub zasądzen i a o d szko do wan i a ;

5) będącego osobą ťlzyczną,którego pľawomocnie skazano zawyktoczenie przeciwko pľawom

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeŻe|i za jego popełnienie wymieľzono

karę aresztu, ogtaniczenia wolności lub karę grzywny nie niŻszą niż 3000 złotych;

6) jeŻeli urzędującego członkajego oľganu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki

w spółce jawnej lub paľtneľskiej albo komplementaľiusza w spółce komandytowej lub

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta pľawomocnie skazano zawykroczenie, o któľym mowa

w pkt 5;

7) wobec któľego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków

wynikających z pľzepisów pľawa pracy) prawa ochľony śľodowiska lub przepisów o

zabezpieczeniu społecznym, jeże|i wymieľzono tą decyzją karę pieniężną nie niŻszą niż 3000

złotych;

8) któľy naľuszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdľowotne, co zama'wiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych

środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku' o któľym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba

że wykonawca dokonał płatności należnych podatków' opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotnewrazz odsetkami lub grzywnami lub zawatłwiýące porozumienie w

sprawie spłaty tych należności.

4.9 . J ęŻęli zamawiający przewiduj e wykluczenie wykonawcy na podstawie pkt. 5 , wskazuj e

podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu' w specyfikacji istotnych waľunków

zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

4. l 0. Wykluczenię wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o któľych mowa w aľt'24'ust' 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba' o któľej

mowa w tych pľzepisach zostałaskazanazaprzestępstwo wymienione w art.24 ust. l pkt l3 lit.

a-c, jeŻelinie upłynęło 5 lat od dnia upľawomocnienia się wyľoku potwierdzającego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba Że w tym wyľoku został okĺeślony inny okľes

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego 
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wykluczenia;

Ż) w przypadkach, o któľych mowa:

a) w art. 24.ust.1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o któľej mowa w tych pľzepisach,zostú'a

skazanazaprzestępstwo wymienione w aľt. 24.ust.1 pkt 13 lit' d,

b) w aľt. 24. ust. l pkt 15,

c) w aľt. 24.ust.5 pkt 5-7

- jeŻeli nie upłynęły 3lataod dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Że w tym wyľoku został okľeślony inny okľes

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw

wykluczenia stała się ostateczna;

3)wpľzypadkach,októrychmowawart.24.ust.1pkt18i20lubaľt.24.ust.5pkt2i4,jeże|i

nie upłynęły 3 |ata od dnia zaistnienia zđarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w aľt. 24. ust. l pkt2I, jeże|i nie upłynął okľes, na jaki został

pľawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) wprzypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeŻe|i nie upłynął okres obowiązywania

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4.11.Wykonawca' który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz

16-20 lub ust. 5, moŻe pľzedstawió dowody na to, ze podjęte przez niego śľodki są

v,rystarczające do wykazania jego ľzetelności , w szczegőlności udowodnió napľawienie szkody

wyrządzonej pľzestępstwem lub pľzestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pienięŻne za

doznaną kľzywdę lub napľawienie szkody, wyczeÍpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz

współpľacę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych śľodków technicznych,

organizacyjnych i kadrowych, któľe są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom

lub pľzestępstwom skaľbowym lub niepľawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Pľzepisu

zdaniapieľwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,

orzeczono pľawomocnym wyľokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz

nie upłynął okľeślony w tym wyľoku okľes obowiązywania tego zakazu.

4.l2.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i

szczegőlne okolicznoś ci czynu wykonawc y 
' 
uzna za Wstarczające dowody przedstawione na

podstawie ust. 8.

4.l3.w przypadkach, o których mowa w aľt. 24. ust' 1 pkt 19, przed wykluczeniem

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, Że jego

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego 
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udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłőci konkurencji.

Zamawiający wskazuje w pľotokole sposób zapewnienia konkurencji.

Rozdzĺał 5

WYKAZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DoSTARCZYĆ

WYKONAWCY

5.l W celu potwieľdzenia spełniania waľunków udziału w postępowaniu, określonych w

Rozdziale 4 orazv'rykazaniabraku podstaw do wykluczenia' wykonawcy muszą złoŻyć,wrazz

ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświaďczenia w zakľesie wskazanym w Załączniku

Nľ 2 i 3 do SIWZ. Infoľmacj ezawarte w oświadczeniach będą stanowió wstępne potwieľdzenie,

że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oľaz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. oświadczeniate wykonawca składazgodnie zewzorem stanowiącymZałącznik

Nr2i3doSIWZ.
5 .I .2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówieni e pÍzez wykonawców oświad czenia

(zał. nr 3 do SIWZ), o któľym mowa w pkt 5.1.1 składakaŻdy z wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. oświadczenia te mają potwierdzaó spełnianie warunków

udziaŁu w postępowaniu oraz bľak podstaw wykluczenia w zakresie,

w któľym kaŻdy z wykonawców wykazuje spełnianie waľunków udziału

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazaniabľaku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na

ich zasoby, waĺunków uďziału w postępowaniu zamieszcza infoľmacje o tych podmiotach w

oświadczeniach, o któľych mowa w pkt 5.1.l .

5.l.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.l i 4.5.4 SIWZ - jeŻe|i

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu tľzeciego'

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stľonie inteľnetowej infoľmacji,

o któľej mowa w aľt. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu

oświadczenia o przynależności lub bľaku przynaleŻności do tej samej gľupy kapitałowej, o

której mowa w aľt. 24 ust.1 pkt23 ustawy. 'WrazzezłoŻeniem oświadczenia,wykonawcamoŻe

przedstawió dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzóľ oświadczenia stanowi zaŁącznik
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nľ 4 do SIWZ.

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem

zamówieni a, w ezwie wykonawcę, którego oferta zostú'a najwyŻej oceniona, do złoŻenia

w Wznaczonym' nie krótszymniŻ 5 dni, terminie, aktualnych nađzieńzłożenia,następujących

oświadczeń lub dokumentów:

a)zaświadczenia właściwego naczelnika uľzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca

niezalegazopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzedupływem

teľminu składania ofeľt, lub innego dokumentu potwieľdzającego' że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym oľganem podatkowym w spľawie spłat tych na|eżności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolności uzyskał przewidziane pľawem

zwolnienie, odľoczenie lub rozłoŻenię na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu;

b)zaświadczenia właściwej teľenowej jednostki organizacyjnej ZakŁadu Ubezpieczen

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwieľdzającego' że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdľowotne wystawionego nie wcześniej niŻ 3 miesiące przeđ upływem terminu składania

ofeľt, lub innego dokumentu potwieľdzającego' że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem w spľawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

gľzywnami ) w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odľoczenie lub

rczłoŻenie na ruty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego oľganu;

c)odpisu z właściwego ľejestru |ub z centľalnej ewidencji i infoľmacji o działalności

gospodarczej, jeże|i odľębne pľzepisy wymagają wpisu do ľejestľu lub ewidencji' w celu

potwieľdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie aľt. 24 ust.5 pkt 1 ustawy;

d) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzęchlatprzed upływem terminu składania

ofeľt, a jeŻeli okres pľowadzenia działa|ności jest krótszy - w tym okresie, wÍaz Z podaniem

ich waľtości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz ktőrych dostawy zostały

wykonane, orazzałączeniem dowodów dotyczących dostaw zgodnie z warunkiem opisanym w

pkt 4.2.3. SIWZ, okľeślających, czy dostawy te zostały wykonane na|eŻycie, a jeŻelí z

uzasadnionej ptzy_ czyny o obíektywnym charaktetze wykonawca nie jest w stanie

uzyskaÓ_ tych dokumentów - oŚwíadczenie wykonawcy.
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e) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazaniabľaku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego

zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeŻeIi wykonawca polega na zasobach podmiotu

trzeciego o któľych mowa w pkt' 5.3 lit a-c.

Rozdział 6

WYMAGANIA DoTY CZ ĄCE WADIUM

6.l Zamawiający nie wymaga wadium.

Rozdział7

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1.Wykonawca może złoŻyć,jedną ofertę. ZłoŻenie więcej niż jednej ofeľty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert złożonych pľzez wykonawcę.

7.Z.Zamavłiający nię dopuszcza składania ofeľt częściowych eđyŻ pođział groziłby

nadmiernymi tľudnościami technicznymi oraz nadmieľnymi kosztami wykonaniazamőwienia,

a takŻe potrzebą skoordynowania działan rőŻnych wykonawców realizujących poszczególne

części zamówienia co mogłaby poważnie zagtozić, właściwemu wykonaniu zamówienia.

7 .3 .Zamaw iaj ący ni e dopusz cza możliw o ś ci zło Żeni a o feľty wari anto wej .

7. .Zamawiający nie pľzewiduje udzielenia zamówienia w opaľciu o aĺÍ.67 ust.l pkt'6 ustawy

Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego'

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamőwienia polegającego na poWóľzeniu

podobnych ľobót.

7.5.ofeľta musi być sporządzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.6.Treść, ofeľty musi byó zgodnaztreścią SIWZ.

7 .7 .oferta (vľaz z załącznikami) musi być spoľządzona w sposób czýelny.

7.8.Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w tľeści oferty po jej sporządzeniu muszą

być paľafowane przez wykonawcę.

7 .9.oťertamusi być podpisana ptzezwykonawcę, tj. osobę (osoby) ľeprezentującą wykonawcę,

zgodnie z zasadami repľezentacji wskazanymi we właściwym rejestľze lub osobę (osoby)

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

1.I}.JeŻeli osoba (osoby) podpisująca ofeľtę (ľeprezentująca wykonawcę lub wykonawców
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występujących wspólnie) đziała na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w foľmie

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginú.em przez notaľiusza musi zostać

dołączone do oferty.

7.1 1 .ofeľta wÍaz Z załącznikami musi być spoľządzona w języku polskim. KaŻdy đokument

składający się na ofeľtę |ub złoŻony wÍazz ofeľtą sporuądzony w języku innym niŻ polski musi

być, złożony wraz ztłumaczeniem na język polski.

7. 1 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przy gotowaniem i złoŻeniem ofeľty.

7.I3.Zaleca się' aby stľony ofeľty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

7.I4.Zalęca się, aby kaŻda stľona oferty zawierająca jakąkolwiek tľeść była podpisana lub

paľafowana pr zez wykonawcę.

7.15' W pľzypadku, gdy infoľmacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

ľozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuľencji, co do których

Wykonawc azastrzega, Że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą

być, oznaczoneprzezWykonawcę klauzulą,,Informacje stanowiące tajemnicę pľzedsiębiorstwa

w ľozumieniu aľt. 11 ust. 2 ustawy z ďnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej

konkuľencji". (Dz.U.2018r.419 tj. zpőź.zm.) Wykonawca nie pőźniej niżw teľminie składania

ofeľt musi wykazać,, Że zastrzeżone infoľmacje stanowią tajemnicę pľzedsiębiorstwa, w

szczegő|ności określając' w jaki sposób zostały spełnione pľzesłanki, o któľych mowa w aľt. 11

ust.2. ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (D2.U.2018r.419 tj.

z pőź.zm.) zgodnie z ktőrym ptzez tajemnicę przedsiębioľstwa rozumie się infoľmacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne pľzedsiębioľstwa lub inne informacje posiadające

waľtość gospodaľczą, które jako całość lub w szczegőlnym zestawieniuizbioľze ich elementów

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są

łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do koľzystania z informacji lub

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staľanności, dział'ania w celu

utrzymania ich w poufności.

7.16.Na potľzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

a) formulaľz ofeľtowy spotządzony i wypełniony według wzoľu stanowiącego Załącznik Nľ 1

do SIWZ,

b) opis paľametrów ofeľowanego urządzeniaZałącznik Nr 8 do SIWZ

c) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nľ 2

i 3 đo SIWZ,
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d)pełnomocnictwo do repľezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) o

ile ofertę składa pełnomocnik,

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.l i 4.5.4 SIWZ - jeŻeli

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu tľzeciego. Z zobowiązania lub innych

dokumentów potwierdzającychudostępnienie zasobów ptzez inne podmioty musi bezspornie i

j eđnoznacznie wynika ć w szcze gólno ści :

- zakľes dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykoľzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc7, PrzY wykonywaniu

zamőwienia;

- zakres i okľes udziału innego podmiotu pľzy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach któľego wykonawca polega w odniesieniu đo warunków udziaŁu

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwaliÍikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności ďotyczą.

7.I7.ofertę należy umieśció w kopeľcie/opakowaniu i zabezpieczyć, w sposób

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez ĺaruszenia zabezpieczeń przed

upływem terminu otwarcia ofert.

7. 1 8.Na kopeľcie/opakowaniu na|eŻy umieścii następuj ące oznaczenia:

a) nazwa) adľes, numeľ telefonu, faksu, adľes e-mail wykonawcy,

b) Międzygminny ZakŁad Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Janczyce 50,27-
552 Baókowice

Ofeľta na zadanie:

,,Dostawa wőzka wĺdłowego z osprzętem''

c) Nie otwierać przed dniem 23.04.2019 ľ. do godz. 10.30

Rozdzial S

SKŁADANIE I oTWARCIE OFERT

8.1. ofeľtę naleŻy zŁoŻyć, w siedzibie Zamawiającego w biuľze Międzygminnego Zakładu

Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o'o',27-552 Baćkowice, Janczyce 50 w

terminie do dnia 23.04.2019 ľ. o godz. 10.00

8.2 otwaľcie ofeľt odbędzie się dnia 23.04.2019 ľ. o godz. 10.30 w biuľze Międzygminnego

Zakłađu Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. Z o,o.' Ż7-552 Baikowice, Janczyce
Pľojekt współfinansowany w ľamach Dział,ania 4.2 
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50.

8.3 Jezeli ofeľta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną dľogą, np. pocztą kuľierską, o

teľminie złożenia oferty decyduje wyłącznie teľmin dostaľczenia ofeľty do

Zamawiającego.

8.4 oferty złożone po terminie zwtaca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie odwołania.

8.S.Wykonawcamoże wpľowadzićzmiany do złoŻonej ofeľty, pod warunkiem,Że zamawiający

otrzyma pisemne zawiadomienie o wpľowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu

składania ofeľt. Powiadomienie o wprowadzęniu zmian musi byó z-ł'ożone według takich

samych zasađ,jak składana ofeľta, w kopeľcie oznaczonej jak w pkt 7.18 z dodatkowym

oznaczeniem,,ZMIANA ".

8.ó.Wykonawcamoże pľzedupływem teľminu składania ofeľt wycofać ofertę, poptzezzłoŻenię

pisemnego powiadomienia podpisanego pÍZez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania

Wykonawcy.

8.7.otwaľcie ofeľt jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofeľt.

8.8.Niezwłocznie po otwaľciu ofeľt zamawiający zamieści na własnej stľonie internetowej

infoľmacje dotyczące:

1) kwoty, jakązamietzaprzęZtaczyć, nasfinansowanie zamówienia;

2) ťlrm oraz adľesów wykonawcőw,ktőrzy złożyli ofeľty w terminie;

3) ceny, teľminu wykonania zamőwienia, okľesu gwarancji i warunków płatności

zawartychw ofertach

Rozdział 9

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca jestzwiązany ofertą przez okľes 30 dni od terminu składania ofeľt.

9.2 Bieg terminuzwiązania ofeľtą Íozpoczyna się wľaz z upływem terminu składania ofert.

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć, termin

związania ofeľtą, ztym, Że zamavłiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni ptzed upływem

terminu związaniaofertą zwľőcić, się do wykonawcőw owyrażenie zgody naprzeđłużenie tego

teľminu o ozÍaczony okres, nie dłuższy jednak niz o 60 dni. Przedłużenie teľminu związania
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ofeľtą jest dopuszcza|nę tylko zjednoczesnym pľzedłużeniem okľesu ważności wadium albo,

jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium naprzedłuŻony okľes związaniaofeľtą.

Rozdzĺał 10

OPIS SPOSOBU OBLTCZENIA CENY

10. l .Cena powinna byi wyraŻona do dwóch miejsc po pľzecinku i powinna zawieruć wszelkie

koszty niezbędne do wykonania pľzedmiotu zamówienia.

1O.2.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcąptowadzone będą w PLN.

1O.3.Jezeli złożono ofertę, któľej wybóľ prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z pľzepisami o podatku od towarów i usług w zakľesie

dotyczącym wewnątľzwspólnotowego nabycia towaľów, Zamawiający w celu oceny

takiej oferty do|icza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaľów i usług' któľy

miałby obowiązek wpłació zgodnie z obowiąz,Ąącymi pľzepisami

l}.4.Każdy z Wykonawców może zapľoponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,.

I}.5.Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia d|a zadania, dla któľego

składanajest ofeľta.

10.6.Cena oferty na|eży podaó jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie

zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną

wysokość.

l0.7.Wykonawca poda cenę ofeľty w Foľmulaľzu ofeľtowym spoľządzonym według wzoľu

stanowiącego Załącznik Nľ 1 do SIWZ.

Rozdzĺał 11

BADANIE OFERT

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający moŻe Żądać, od wykonawców wyjaśnień

doty czący ch tľeści zŁoŻony ch ofert.

ILz Zamawiający w celu ustalenia' czy oferta zawiera rťząco niską cenę zwľóci się do

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tymzłożenie dowodów đotyczących wyliczenia ceny.

11.3 Zamawiający poprawi w ofeľcie:

a) oczywiste omyłki pisaľskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uułzględnieniem konsekwencji ľachunkowych
ľroJeKt wspołtlnansowany w ľamach Dzĺa|.anla 4'l ,,UospodaľKa oopaoaml" Usl ľrlorytetoweJ 4 Dzlęcz|ctwo natuľalne l
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dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności ofeľty zSIWZ, niepowodujące istotnych zmian

w tľeści oferty,

niezwłocznie za-wiadamiając o tym wykonawcę' któľego ofeľta został'apoprawiona.

Rozdziałt2

oPIs KRYTERIÓW, KToRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBoRZE oFERTY WRAZ Z PODANIEM wAG TYCH KRYTERIÓw I sPoSoBU
OCENY OFERT

l2.I Zamawiający dokona oceny ofert, któľe nie zostały odľzucone, na podstawie

następuj ących kryteriów oceny ofeľt:

Lp. Nazwa kľyteľium Znaczenie krýerium

I Cena 60%

2. Gwarancja 40 oÁ

I2.2. Zostanie wybrana ofeľta, ktőra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych

kryteľiów ocęny ofert w oparciu o następujący algoľytm:

O:C+G,gdzie:
o : suma punktów jaką Wykonawca uzyskał w obu kľyteľiach oceny ofeľt

C: ilość punktów jaką Wykonawcauzyskú' w kryteľium cena

G: ilość punktówjaką Wykonawca uzyskał w kľyterium gwaľancja

Kryteriuml-cena(C)

C.min.

C: ------------------ x 60

C bad

C min. _ cena bľutto oferty najtańszej

C bad. - cena brutto oferty badanej

Krýeľium II _ gwaľancja (G)

Punkty za kryteľium gwaľancj a zostanąprzyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia
l rvJw^! "?íři,#il;iľ";ä..'."*ffiö;#ň;äiljffiffi;'i*"riäoJ'Jui.''i ił,í"'žőíř-;ó;ó'"'"''"'"'
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dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formulaľzu ofeľty. Komisja dokona

oceny poszczególnych ofert w kryteľium gwaľancja stosując poniŻsze zasady:

Dfugość gwarancji w ofeľcie badanej

Ocena punktowa : ----------- x 40 pkt

Maksymalna długośó gwarancji (48 m-cy)

Pľry ocenie ofeľt będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwaľancji (w miesiącach)' Minimalny okľes

gwarancji wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 48 miesięcy.

Oznacza to, że Wykonawca' ktőry zaproponuje okľes gwarancji dłuŻszy niŻ 48 miesięcy nie otrzyma

więcej niŻ 40 punktów' W pľzypadku wskazania tetminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta

zostanie odľzucona na podstawie aľt. 89 ust.l. pkt.2. jako niezgodnazSIWZ.

Rozdzĺał 13

UDZIELENIE ZAMÓwIľľn

13.1 Zamavłiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego ofena został'awybľana jako

najkorzystniejsza.

I3.2 o wyborze najkoľzystniejszej oforty zamawiający zawiadomi wykonawców, ktőrzy

złoŻy|i ofeľty w postępowaniu, a takŻę zamieści te infoľmacje na własnej stľonie internetowej

www. bip.mzgok.com.pl.

13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, okľeślonym zgodnie z

art.94 ustawy Pľawo zamówień publicznych' po upływie któľego możebyć zawaľta umowa w

spľawie zamówienia publicznego.

Rozdział14

Projekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW. 04.02.00 -26-000 | l 17 -00
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INFoRMACJE o FoRMALľoŚcrłcH, JAKIE PowINNY zosrłĆ DoPEŁNIoNE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

I4.I osoby ľeprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadaó ze

sobą dokumenty potwieľdzające ich umocowanie do ľeprezentowania wykonawcy, o ile

umocowanie to nie będzie wynikaó z dokumentőw załączonych do oferty'

I4.2 W przypadku wyboru ofeľty złoŻonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia Zamawiający moŻe Żądać, przed za:warciem umowy pľzedstawienia

umowy ľegulującej współpľacę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać stľony

umowy' cę| działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu

trwania konsorcjum (obejmującego okľes realizacji przedmiotu zamówienia, gwaľancji

i ľękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzeniaumowy konsoľcjum pÍZęzktóregokolwiek

z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Rozdział 15

WYMAGANIA DoTYCZĄCE Z^BEZPIECZENIA NALEżYTEGo WYKoNANIA

UMOWY

15'1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenianaleŻytego wykonania umowy.

Rozdział 16

POSTANOWIENIA UMOWY

16.1 Wzőr Umowy stanowią załącznikNr 5 do SIWZ.

16.2 Z wykonawcą, któľego oferta zostanie IIZnana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta

umowa' na waľunkach, o których mowa w pkt l6.1 .

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostaŁy opisane w zaŁączniku nr 5 do SIWZ.

Rozdział 17

oPIs sPoSoBU UDZIF,LANIA wYJłŚľmŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

l7.1 Wykonawca moŻezwrőcić się do zamawiającego zwnioskiem o wyjaśnienie tľeści SIWZ.

I7.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie pőżniej jednak niŻ na 2 dni przed

upływem teľminu składania ofeľt, przekazując treść zapytań wÍaz z wyjaśnieniami

Projekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 
',Gospodaľka 

odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
kultuľowe Regionalnego Pľo8ľamu!Perľř,'1i':s.Yľ;Ľi1ää,''ľłub"ľ"'.o'ego na łata 2014-2020'
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wykonawcom, któľym przekazał SIWZ, bez ujawniania źrődła zapytania oraz zamieści taką

informację na własnej stronie internetowej www. bip.mzgok.com.pl pod waľunkiem, że

wniosek o wyjaśnienie tľeści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niz do końca dnia,

w któľym upływa połowa wyznaczonego teľminu składania ofert.

17.3 Zamavĺiający może przed upływem teľminu składania ofeľt zmięnić tľeśó SIWZ.

Zmianę SIWZ zamawiający przekaŻe niezwłocznie wykonawcom' którym przekazano SIWZ

oraz zamieści tę zmianę na własnej stľonie internetowej www. bip.mzgok.com.pl.

17 .4 Jeżeli w wyniku zmiany tľeści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

zamawiający przedłuży teľmin składania ofeľt i poinformuje o tym wykonawców, któľym

ptzekazano SIWZ oraz zamieści taką infoľmację na własnej stľonie internetowej

www. bip.mzgok.com.pl.

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy tľeścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i

zmian, jako obowiązującą należy ptzyjąc treśó infoľmacji zawierającej pőźniejsze

oświadczenie zamawiaj ącego.

Rozdzĺał 18

INFORMACJE o sPosoBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI

l8.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

I8,2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaotaz

infoľmacje (zwaĺe dalej ,,korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie

ltlb zapomocą faksu lub dľogą elektroniczną.

18.3 JeŻęli zamawiający lub wykonawcaprzekazują korespondencję zapomocą faksu lub

dľogą elektľoniczną,kłŻda ze stľon naŻądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

18.4 W pľzypadku bľaku potwierdzenia otrzymania koľespondencji przez wykonawcę,

zamawiający domniema, że koľespondencja wysłana pÍZeZzamawiającego na numeľ faksu lub

adľes email, podany przęz wykonawcę, została mu doľęczona w sposób umożliwiający

zapoznanie się z jej tľeścią'

18.5 Międą,gminny Zakład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Ianczyce 5 2'|-552

Baókowice

PĄekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
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l8.6' Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważniony jest: Pan Maľcin Łaskawiec'

tel. 500 031424, meil: mzgok@onet.pl

Rozdzĺał 19

PoUCZENIE o ŚRoDKACH ocHRoNY PRAWNEJ

l9.1 Każdemu Wykonawcy, a takŻe innemu podmiotowi, jeże|i ma lub miał inteľes w

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naľuszenia

przez ZamawiEącego przepisów ustawy przysługują środki ochľony prawnej pľzewidziane w

dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w pľzepisach wykonawczych

wydanych na podstawie aľt. 11 ust. 8 ustawy.

I9.2 Śľodki ochľony pľawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ pľzysługują

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w aľt. 154 pkt 5 ustawy.

Rozdział 20

RODO

l .Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Euľopejskiego i Rady (UE) Ż0161679 z dniaŻ1

kwietnia 2016 r. w spľawie ochľony osób fizycznych w związku zpľzetwaruaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepýwu takich danych oľaz uchylenia dyrektyv,y 95l46l1łĺĺE (ogólne

rozporządzenie o ochľonie danych) (Dz'Urz. UE L l |9 z04.05.2016' stľ. 1), dalej ,,RoDo'', informuję,

Że:

. Administľatoľem PanilPana danych osobowych jest w Międzygminny ZaŁJad Gospodarki

odpadami Komunalnymi Sp. Z o'o., Ż7-552 Baókowice, Janczyce 50 ľepľezentowany pľzez

Prezesa Pana Leszka Wołowca

Inspektorem ochľony Danych osobowych w MZGOK Sp' z o.o. jest Pan Sylwesteľ Cieśla.

Adľes e_mail : iod@czi24.pI'

. PanilPana dane osobowę przetwarzane będą na podstawie art' 6 ust. l lit. c RoDo w celu

związanym z postępowaniem o udzięlenie zamówienia publicznego pn. 
',Dostawa wőzka

widłowego z osprzętem" Znak sprawy: MZGOK ZP.2.2019 ' prowadzonym w trybie pľzetaľgu

nieogľaniczonego

Pľojekt współfinansowany w ramach Dzialania 4'2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020'
Umowa nr RPSW.04.0Ż.00-26-000 l l 1'7 -00
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. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona

zostanie dokumentacja postępowania w opaľciu o aľt' 8 oraz art' 96 ust. 3 ustawy z dniaŻ9 sýcznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. zŻ018 Í' poz' 1896), dalej ,,ustawaPzp";

. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z aft' 97 ust' 1 ustawy Pzp, ptzez okres

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówięnia, a jeżeli czas trwania umowy

przekracza 4lata, okľes pľzechowywania obejmuje caĘ czas tľwania umowy;

. obowiązek podania przęz PaniýPana danych osobowych bezpośľednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania okľeślonych danych wynikają zustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomaĘzowany' stosowanie do art' 22 RoDo;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doýczących;

_ na podstawie aľt. l6 RoDo pľawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

_ na podstawie art' l8 RoDo pľawo żądania od administratoľa ogľaniczenia przeívarzania

danych osobowych z zastrzężeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo
_ pľawo do wniesienia skargi do Pľezesa Uľzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana doĘczących narusza przepisy

RODO;

nie prrysługuje Pani/Panu:

- w zvłiązku z art' 17 ust. 3 lit. b, d lub e RoDo pľawo do usunięcia danych osobowych;

- pľawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art' 20 RoDo;

na podstawie aľt. 21 RoDo pľawo spľzeciwu, rľobec przetwaĺzania danych osobowycho

gdyż podstawą pľawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest aľt. 6 ust. 1 lit. c

RODO.

RoZDZIAŁ xxvm
ZAŁĄCZNIKI Do SIWZ

Integralną częścią S IwZ są załączniki

ZałącznikNľ 1 - Formulaľz ofeľtowy

ZałącznikNr 2 - 'ý,Izőr oświadczenia o spełnianiu waľunków udziału w postępowaniu

PĄekt współfinansowany w ramach Działania 4'2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pro8ľamu0Peľľř''1i,:s.Tľ;Ľ11bääi'ľ;:tokrzyskiego nałataŻ014-2020.
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ZałącznikNľ 3 -'ý,Izór oświadczenia o bľaku podstaw do wykluczenia

ZałącznikNľ 4 - 'Wzőr infoľmacji, że wykonawca nie naleŻylnaleŻy do gľupy kapitałowej

ZałącznikNr 5 -'ý,Izőr umowy

ZałącznikNľ 6 Wykaz dostaw

ZałącznikNľ 7 opis przedmiotu zamőwienia

ZałącznikNr 8 opis paľametrów oferowanego utządzenia

Pľojekt współÍinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW.04.02.00 -26-000 | l 17 -00
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Złączniknr l

OF'ERTA

Składając ofeľtę w postępowaniu w spľawie udzielenia zamówienia publicznego pľowadzonym w trybie

przetargu nieogľaniczonego ,,Dostawa wózka widłowego z osprzętem" przezMiędzygminny Zal<ład

Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o'o. Janczyce 50, 27 -552 Baókowice ofeľujemy wykonanie

niniejszego zamówienia zgodnie z wmaganiami zawarými w SIWZ, na waľunkach określonych w

i stotnych postanowien iach umowy, za łączną kwotę

złbrutto

słownie złotych:

bľutto

Cęnaza'wiera podatek 23vovAT, w kwocie .........zł.

ofeľujemy wózek firmy. typ...

Oświadczam,żeudzielamy.......................miesięcygwaľancjinapľzedmĺotzamówienia.

Oświadczam dostarczyć przedmĺot zamówienia w terminie 14 Ęgodni od dnia nl,arcia

umowy.

ośrľiadczam, że jestem/nie jestem małym /śľednim pľzedsiębioľcą.

Wykonawca informuje, że (właś c iw e zakľeś lić) :

wybóľ ofeľty nĺe będzie pľowadzió do powstani a u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

wybóľ ofeľty będzie pľowadzió do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w

odniesieniu do następuj ących towaľów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

. Wartośó towaru/ usług (w zależności

od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to

zł netto *.

PĄekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001 I 17 -00
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* doĘczy Iľykonawców, których oÍeľty będq geneľować obowiqzek doĺiczania wąrtości podatku VAT

do wartości netto oferĘ, tj. w pľzypadku.'

. we',unqtrzwspólnotowego nabycia towarów,

. mechanizmu odwróconego obciqżenia, o któľym mowaw aľt. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku

od towaľów i usług,

importu usług lub impoľtu towaľów, z którymi wiqże się obowiqzek doĺiczenia przez zamawiajqcego

przy poľównywaniu cen ofertowych podatku VAT'

l. oświadczamy, że:

l) akceptujemy waľunki płatności;

Z)zapoznaliśmy się z waľunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej

dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeŻeń,

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do pľzygotowania ofeľty i wykonania zamówienia'

4)akceptujemy wzőr umowy oľaz teľmin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez

Zamavłiającego,

5)uważamy się za związanych niniejszą ofeľtą przez30 dni od dnia upł5rwu teľminu składania

ofert,

6) podwykonawcom zamieruamy powierzyó wykonanie następujących części zamówienia:

a)

b)

c)

d)

7) Nazwy i adľesy podwykonawców.

2. oświadczam' że wypełniłem obowiązki infoľmacyjne pľzewidziane w art. 13 lub aľt' 14 RoDo

wobec osób fiąrcznych, od których dane osobowe bezpośľednio lub pośľednio pozyskałem w

celu ubiegania się o udzielenie zamówięnia publicznego w niniejszym postępowaniu. pn.

,,Dostawa wőzka widłowego z osprzętem" 'W pľzypadku udzielenia nam zamówienia

zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez

Zamavliającego1'

3. ofeľta zostałazłożona na .... . '...' stronach

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

a

a

PĄekt współfinansowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowę Regionalnego Pľo8ľamu0Ptrľř,'1;,:s.TľsĽ1:iääĺľłub"ľ-''u,ego na łata 2014-2020'
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a

Nazwa i adľes WYKONAWCY:

NIP............

REGON

Adľes, na który Zamawiający powinien przesyłac ewentua|ną koľespondencję:

osoba w1lznaczona do kontaktów zZamawiającym:

numeľ telefonu: (**)

Numer faksu: (**)

e-mail

I'odpis osób upľau'nionych do skladania świadczeli woli

inieniu ĺľ'ykonawcy oľClz piec4qrka / pieczqlki

Projekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kulturowę Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-20Ż0.
Umowa nľ RPSW'04.02,00-26-0001 / 17 -00
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Załącznik nľ 2 do sIwZ

Wykonawca:

(pełna nazwaffirma, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

ľepľezentowany przez:

(imię, nazwisko,

s tanow isko/podstaw a do

repľezentacji)

oświadczenie wvkonawcv

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustarľy z dnia29 sĘcznia2004 r.

Pľarvo zamówień publicznych (dalej jako: ustawaPzp),

Na potľzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa wózka

widłowego z osprzętem" prowadzonego przez Międzygmlnny ZakJad Gospodaľki odpadami

Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50,27-552 Baókowice oświadczam, co następuje:
r rvJvNL vťsPvrrrrr4rröUvYortJ vY ląrrrąvrr vLlqtąLllą Ť.a 

''vvóPvu4rNo 
wuP4uorrrr' vJr r rlvlJlvluvf 9J l ULlýwLlwL

kulturowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001 I l7 -00
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oświadczam, że spełniam warunki udziafu w postępowaniu okľeślonę pÍzez zamawiającego

w Rozdziale 4 ust. 4.2.3.

(podpis)

oświadczam, Że w celu wykazania spełniania warunków

zamawiającego w Rozdziale 4 ust' 4.2.3' po|egam na

udziału w postępowaniu, okľeślonych ptzez

zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

następującym zakresie:

(podpiĐ

Pľojekt współÍinansowany w ľamach Działania 4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľa|nę i

kultuľowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04,02.00-26-0001 / 17 -00
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oświadczam, że wszystkie infoľmacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostaĘ pľzedstawione z pełną świadomością konsekwencji wpľowadzenia

zamawiającego w błąd przy pľzedstawianiu infoľmacji'

(podpis)

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami" osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
kulturowe Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.

Umowa nr RPSW.04.02.00-26-000 | I l7 -00
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Załącznik nľ 3 do SIWZ

Wykonawca:

(pełna nazwa/fiľma, adľes, w

zaĺeżności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany ptzęz:

(imię, nazwisko,

stanowisko/podstaw a do

ľeprezentacji)

oświadczenie wvkonawcy

składane na podstawie aľt.25a ust. 1 ustawy z dnĺa Ż9 sĘcznia2004 ľ.

Pľawo zamówień publĺcznych (dalej jako: ustawaPzp),

DoTYcZAcE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z PosTEPowANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa wőzka

widłowego z ospľzętem'' prowadzonego pÍzez Międzygmínny Zakład Gospodaľki odpadami

Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50,27-552 Baćkowicę oświadczam, co następuje:

Pľojekt współfinansowany w ramach Dział'ania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego 

"*iíľJ;o"'Jľř,'1;':srlffiä31:lää|,ľłub"ľ""o'ego 
na łata 2014-2020'
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1. oświadczam, Że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

2. ośwíadczam, Że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

afi.24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp .

(podpiý

oświadczam, Że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

art. ... .. ustawy Pzp (podać majqcq Zastosowąnie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w aľt. 24 ust. 1 pkt ]3-]4, I6-20lub ąľt' 24 ust' 5 ustawy Pzp)' Jednocześnie oświadczam,żew

związku z ww. okolicznością, na podstawię art'24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące śľodki

napľawcze:

...... (miejscowość), dnia

(podpis)

Pľojeh współfinansowany w ľamach Działaĺia 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľioľytetowej 4Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 20l4-2020.
Umowa nr RPSW.04.02,00-26-000 1/l 7-00
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oświadczam, że następujący/e podmioťy, na któľego/ych

postępowaniu,

zasoby powołuję się w niniejsrym

tj.:

.... (podać pełnq

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

NIP/PESEL, KRS/CE|DG) nie podlegďją

(podpis)

oświadczam, żQ następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcýamiz

(podać pełnq nazwę/firmę,

ądres, a także w zależności od podmiotu.' NIP/PESEL, KRS/CELDG), nie podlegďą wykluczeniu z

postępowania

o udzielenie zamówienia.

(podpis)

oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyŻszych oświadczeniach

i zgodne z prawdą oraz zostaĘ przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

zamaw iaj ące go w błąd pt zy pľze d stawian i u informacj i.

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

są aktualne

wpľowadzenia

(podpiý

Projekt wsplłÍinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kultuľowe Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Wojewódawa Swiętokľzyskiego na łata 20ĺ 4-2020.

Umowa nľ RPSW.04.02'00-2ó-000 li l 7-00
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oŚwIłocZENIE wYKoNAwCY
My niżej podpisani:

':if#á:Jii"':'ĺ{E

Załącznik nľ 4 do SIWZ

dnia .

działając w imieniu i na ľzecz:

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Dostawa wőzkawidłowego z ospľzętem''

pľowadzonego przez Międzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o'o' Janczyce

50, 27 -5 52 Baókowice oświadczamy' co następuje:

_ oświadczamy, że nie należymy do gľupy kapitałowej, o któľej mowa w aft. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy

Pľawo Zamówien Publicznych tj. w rozumieniu ustawy zdnia l6lutego 2007 r' o ochľonie konkurencji

i konsumentów (Dz. U . z 2018 Í., poz' 798 z pőż.zm.)*

- oświadczamy, że naleĘmy do tej samej grupy kapitałowej, o któľej mowa w art. Ż4 ust. 1 pkt.23

ustawy Prawo Zamowien Publicznych, tj.w ľozumieniu ustawy zdnia 16 lutego 2007 r' o ochľonię

konkuľencji i konsumentów (Dz. IJ. z2018 ľ., poz. 798 zpoź.zm.)* co podmioty wymienione poniżej

(naleĘ podać nazry i adľesy siedzib)*:

Lp. Nazwa (fiľma) Adľes siedziby

2

J

podpis osoby upoważnionej do

repľezentowania wykonawcy

Projekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowę Regionalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.02,00-2ó-000 l/l 7-00
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Załacznik nľ 5 do SIWZ

UMOWA

Zawal1aw dniu 2019 r' pomiędry:

Międzygminnym Zakładem Gospodarki odpadami Komuna|nymi Sp. z o.o', Janczyce 50 ,27-552

Baćkowice, KRs 0000462775, NIP 8ó31698913, Regon Ż606980163)zwany w tľeści umowy odbiorcą'

ľeprezentow anym pÍ zez:

Pľezes Zarządu Spółki- Leszek Wołowiec

zw any dalej rrZamawiaj ącym''

a

ľepľezentow anym pÍZezi

Zw anego dal ej''Wykonawcą''

zwanych dalej ,,Stľoną'' lub 
',Stľonami''

Wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w tľybie przetargu nieogľaniczonego na postawie art. 39 ustawy z dnia29.01.Ż004 ľ. Pľawo

zamówień publicznych (Dz. U. z20I5 r.,poz.2164 zpőźÍl. zm.),zwaną dalej w tľeści umowy

ustawą, o waľtości poniŻej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

s1
Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzic|wo natuľalne i- 

kultu.o*e Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW'04.02.00-26-000 | l l7 -00
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Pľzedmiot umowy

1. Zgodnie z ofertą z dnia 2019 r. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający

kupuje nowy wózek widłowy maľki .... model ..... wtaz z

osprzętem marki. model. ( zwany dalej wózkiem lub

pľzedmiotem umowy)

2. Szczegółowe okľeślenie przedmiotu umowy zawarte jest w ,,Szczegőłowym opisie

pľzedmiotu zamówienia stanowiącymzú.ącznik nľ l do umowy.

3. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostaľczyć i następnie

wydaó oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność wőzka, a Zamawiający

odebľać i zapłacić, Wykonawcy należną cenę Za wykonanie pľzedmiotu niniejszej

umowy.

4. Miejsce dostawy Międ4'gminny Zakład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o')

Janczyce 50

5. Wykonawca na 3 dni przed dostawą poinfoľmuje zamawiającego drogą mailową na

adres mzgok@onet.pl o terminie dostawy i odbioru wőzka. Dostawa i odbióľ odbędzie

się w godzinach pracy zakładu.

6. odbiór wőzka z osprzętem odbędzie się w obecności przedstawicieli Wykonawcy i

Zamawiającego. W trakcie odbioru Wykonawca wykaŻe, że ďostarczone urząďzenia

spełniają wymagania SIWZ - ZałącznikNr 7 opis pľzedmiotu zamówienia oraz dokona

szko l eni a pľacownikó w Zamawiaj ące go

7. Dostaľczony wózek ma być nowy wyprodukowany w 2019 ľoku'

8. Wykonawca oświadcza, że jakość spľzętu odpowiada powszechnie obowiązującym

standaľdom i normom przyjętym dla spľzętu tego rodzaju.

9. Wykonawca zobowiązuje się ztealizowaó pľzedmiot niniejszej umowy zgodnie

z jej treścią, Specyfikacją Istotnych Waľunków Zamőwienia oraz złoŻoną ptzęZ

Wykonawcę o feľtą pr zetat gow ą.

10. Pľawa własności do wőzka przejdą na Zamawiającego z chwilą podpisania

bezusterkowe go pľotokołu odbioľu.

11. w ľazie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy Zamawiający nie

podpisze protokołu ođbioru i nie dokona odbioru pľzedmiotu zamówienia. Wykonawca

jest zobowiązarry zabrać, dostarczony wózek z miejsca dostawy.

Pľojekt współfinansowany w ľamach Działania 4'2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Pľo8ľamu0Peľľř,'1i,:sr}ł;Ľ11iää 
ľ,ü:tokľzyskiego 

nałata2014-2020'
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12.1ł,ĺ przypadku stwieľdzenia wad lub braków Wykonawca jest zobowiązany w teľminie

7 dni wymienić pľzedmiot umowy na wolny od wad lub wady usunąó.

13. Wykonawca oświadcza, Że wózek wraz z wyposażeniem będący pľzedmiotem umowy

stanowi jego własność jest wolny od wad pľawnych i ťlzycznych, praw

i obciążeń ze stľony osób trzecich oraz nie toczy się względem niego żadne

postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, któľego pľzedmiotem

jest ten pojazd ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia, oraz Żejest wolny od

wszelkich roszczen osób trzecich.

$2
Teľmin wykonanĺa zamówienĺa

l.Wymagany termin wykonania zamówienia 14 tygodni od dnia zwarciaumowy.

$3
obowĺązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

l) Pľotokolaľne odebľanie dostaľczonego wőzka.

2) ZapłataWykonawcy wynagľodzeniana warunkach określonych w $ 4 niniejszej Umowy.

Ż. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Dostawa na własną odpowiedzialnośó oraz naleŻyte zabezpieczenie dostaľczonego

wőzkawraz Z wyposażeniem. Ryzyko uszkodzenia lub utľaty pľzedmiotu umowy leży

po stronie Wykonawcy do czasu dostarczeniaZamawiającemu pľzedmiotu umowy.

2) Wykonawca pokrywa koszty tľanspoľtu i ubezpieczenia przedmiotu umowy w czasie

transportu do miejsca wykonania dostawy.

3) NajpóŹniej w dniu odbioľu wózka Wykonawcazobowiązuje się dostarczyi następujące

dokumenty:

a) Instrukcje obsługi do wózka i ospľzętu

b) Książki gwarancyjnewőzka o ospľzętu

c) Katalogi części wőzka i osprzętu
Projekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Progĺamu0peľ?iř,śi,:srYľ;ľ_r'11iää'"ľł:b"ľ"'.oiego na łata2014-2020.



ĺ íľ,ĺ*',ľ'., I $6;;z3osoorita $ľłlluĺlľľĺ; '#"iĘł:Jii"':."Ę I
d) Pełną dokumentację potwieĺdzającą rejestrację wőzka w Urzędzie Dozoľu

Technicznego

e) Książkę przeglądów i konseľwacji wőzkawidłowego

Đ wszelkie inne dokumenty wymagane prawem.

4) Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny byó dostaľczone Zamawiającemu

w języku polskim. Dopuszcza się dostarczenie kata|ogów części wőzka i ospľzętu w

innym języku.

$4
Wynagľodzenĺe Wykonawcy

l.Wynagľodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy okľeślonego w $ 1.

umowy wynosi:

- netto ......zł (słownie: .''......zł)

- VAT ..% .. . zł (słownie: . . ' . .. ...zł)

- bľutto ...... zł (słownie: '.... .' ... zł)

ss
Zaplata wyn a gľo d zenia Wy ko n aw cy

Podstawą do wystawienia ťaktuľy, stanowió będzie protokół odbioľu podpisany przez

przedstawicie|i Zamavłiającego i Wykonawcy bez Żadnych uwag wtaz z kompletem

dokumentów niezbędnych o których mowa w $ 3 ust.2. pkt.3..

Płatnośó wynagľodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na ľachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturzę) w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo

wystawionej faktuľy.

Za đzieí otrzymania faktuľy pľzyjmuje się datę jej dostarczeniawraz z protokołem odbioru

do Mi ę dzy gminne go Zakładu Z ago sp o đato wani a o dp adami w J anczy c ach

'W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem jakości, ilości lub

przedmiotowości, Zamawiający nie podpisze protokołu odbioľu i odmówi odbioľu faktuľy.

Błędnie wystawiona fakturamoże spowodowaó naliczenie ponownego 30 dniowego teľminu

płatności od daty otrzymania pľawidłowo wystawionej faktury.

Zadatę zapŁaty przyjmuje się datę uznaĺiapÍZez bank ľachunku Zamawiającego.

Projekt współfinansowany w ramach Działania 4,2 ,,Gospodaľka odpadami" osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i
kulturowe Regionalnego 

"*üľJfo"'Jľř''1i':s.Yľ;Ľi1|ääi,ľł:tokľzyskiego 
nałata2014-2020'
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$6
Gwaľancja ľękojmĺa

l. Wykonawca udziela na dostarczony wózek oraz jego wyposażanie .......... miesięcznej

gwarancji.

2. Wykonawca oświadcza, Że wózek objęty przedmiotem Umowy:

1) jest w pełni spľawny i nieuszkodzony;

2) moŻe być użytkowany zgodnie Z przeznaczeniem i udziela gwaľancji na prawidłowe

dziú'anię spľzętu na okres zgodny z oświađczeniem Wykonawcy zawartym w treści

ofeľty licząc od dnia podpisania bez żaďnych uwag protokołu odbioľu.

2. Na dostaľczony wozek z ospľzętem dołączone będą karty gwaľancyjne zawierające numeľy

seryjne, terminy i warunki ważności gwarancji.

3. W pľzypadku jakichkolwiek rozbieŻności pomiędzy warunkami ważności gwarancji,

a postanowieniami niniejszej umowy' bezwzględne pieľwszeństwo mają postanowienia

niniejszej umowy.

4. Wykonawca zapewni seľwis gwarancyjny w miejscu użytkowania spľzętu MZGoK
Janczyce, W pľzypadku uznania przezWykonawcę, że dokonanie napľawy nie jest możliwe

z przyczyn technicznych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnió transpoľt na własny

koszt i ryzyko do punktu serwisowego.

5. Wykonawca wykona w miejscu użýkowania sprzętu na własny koszt wymagane naprawy

i przeglądy okresowe oraz zapewni we własnym zakľesie niezbędne mateľiały

eksploatacyjne potľzebne do wykonania tych przeglądőw przez okľes gwarancyjny.

6. W okľesie gwaľancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich napraw

w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszeniaptzezZamavłiającego.

7. W pľzypadku nie wykonania napľawy w okľesie gwaľancyjnym, Wykonawca pokľyje

wszelkie koszty napľawy ptzez inny podmiot - bęz utľaty gwaľancji i naprawi szkodę

poniesioną przez Zamaw iaj ące go Z te go wynik aj ącą.

8. Ryzyko i koszty wadliwej napľawy pÍzez podmiot trzeci ponosi Wykonawca.

9. W ľamach udzielonej gwaľancji Wykonawca zobowiązuje się usunąó nieodpłatnie

wszystkie wady, usterki i niepľawidłowości w działaniu. Wykonawca obowiązany jest

uŻywać, do napľawy wyłącznie nowych części zamiennych, zgodnych ze specyfikacją

pľoducenta sprzętu.

Pľojekt wspÓłfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego 
"*iíľJ;o"'Jľř''1i,:s.Tľ;ä31xääi,ľł:tokľzyskiego 

nałata2014-2020'
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10. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny dostępny' co najmniej pÍzez 3 |ata od daty

przekazaniawőzka'

1l. Wykonawca zobowiązanyjest dokonać wymiany sprzętu lub jego wadliwego elementu na

nowy' wolny od wad, o paľametrach nie goľszych jak spľzęt podlegający wymianie:

1) w teľminie do 7 dni od dnia zgłoszenia czwartej awaľii/ wady w działaniu sprzętu po

trzechkolejnych naprawach dowolnego typuprzy wystąpieniu wady w jego działaniu;

2) w terminie do 7 dni od dniazgłoszenia awarii, gdy usunięcie wady nie jest możliwe;

|2.w przypadku gdy niemożliwe będzie: dokonanie napľawy sprzętu w terminie, o którym

mowa w ust. 6 albo wymiana spľzętu lub jego wadliwego elementu na nowy w teľminie,

o którym mowa w ust.l1. Wykonawca obowiązany jest dostarczyi Zamawiającemu

wózek zastępczy o nie goľszych paľametľach niz podlegający naprawie lub wymianie.

Wózek pozostanie uZamawiającego do czasu dokonania naprawy lub wymiany na nowy.

Dostawa wőzka zastępczego nastąpi nie póŹniej niŻ w ciągu 2 dni roboc zych ođ chwili:

a) stwieľdzenia braku możliwości wykonania naprawy zgodnie z teľminem okľeślonym

ust. 6

b) braku możliwości wymiany na nowy lub wymiany wadliwego elementu zgodĺie z

teľminem okľeślonym w ust. 11.

13. Zamawiającemu przysługują upľawnienía ztyÍlilu rękojmi zgodnie z przepísami Kodeksu

cywilnego' niezaleŻnie od upľawnień z tytułu gwaľancji.

14. okľes ľękojmi ľówna się okľesowi gwarancji.

$7
Kary umovvne

1. W pľzypadku niewykonania lub nienaleŻyÍego wykonania niniejszej umowy lub jej części,

Wykonawca zobowiązuje się zapłacii Zamawiającemu kaľy umowne w kwocie

odpowiadającej:

1) 5 oÁ vĺynagrodzenia bľutto okľeślonego w $ 4 niniejszej umowy' w przypadku gdy

Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy lub jej części z powodu okoliczności, za

któľe odpowiędzialnoŚć spoczywa na Wykonawcy'

2) 0,2 oÁ wynagrodzenia bľutto określonego w $ 4 niniejszej umowy za ptzekroczenie

teľminu dostawy, o któľym mowa w $ 2 niniejszej umowy zakaŻdy rozpoczęty dzięÍl

zwłoki;

Pľojekt współťrnansowany w ramach Działania4.2 ,'Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego Progľamu0perľír'1i':s.Yľsüi'jüä,.rľłubľ*''u'ego na łata 2014-2020.
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3) 0,2vowynagrodzenia brutto okľeślonego w $ 4 niniejszej umowy' w przypadku:

a) przekroczenia czasu napľawy gwaľancyjnej (zgodnie z zapisami $6 ust. 6)

b) przektoczenia czasu wymiany sprzętu lub jego wadliwego elementu na nowy

(zgodnie zzapisami $6 ust. 1I) - zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki

c) nie dostaľczeniawőzkazastępczego (zgodnie zzapisami $6 ust. 12);

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kaľ umownych, o któľych mowa powyżej,

Zamawiający wystawi notę obciążeniową i potrąci na|eŻną mu kwotę z wynagľodzenia

Wykonawcy przy opłacaniu któľejkolwięk zfaktuľ za realizację pľzedmiotu niniejszej

umowy' na co Wykonawca wyraŻa zgodę, lub zobowiąze Wykonawcę do dokonania

płatności w kwocie wskazanej w nocie obciążeniowej w terminie do 7 dni licząc od dnia jej

ott zy mania pt zez Wykonawcę.

3.Zamaułiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w kwocie odpowiadającej

5 oÁ vĺynagrodzenia bľutto określonego w $ 4 niniejszej umowy' w przypadku gdy

Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy lub jej części z powodu okoliczności, za ktőre

odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym.

4.W przypadku, gdy wartość toszczen z tytlilu niewykonania lub nienależytego wykonania

niniejszej umowy' przewyższa waľtośó przewidzianych kaľ umownych, Zamawiający moŻe

dochodzió odszkodowania na zasadach o gólnych.

S.Zamawiający ma pľawo Żądać, od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych , jeże|i

Wykonawca nie wykonuje,bądżnienależycie wykonuje pozostałe zobowiązania wynikające z

niniej szej umowy' niewymienione powyżej.

s8
odstąpienĺe od umowy przez Zamawiającego.

l. oprőcz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego oÍaz w art. I45 ustawy

Pľawo zamówień publicznych, Zamawiającemu pľzysługuje prawo odstąpienia od niniejszej

umowy lub jej niezľea|izowanej części z waŻnych powodów, w teľminie do 14 dni licząc od

Projekt współfinansowany w ľamach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kultuľowe Regionalnego PľogľamuOpeľffi.''1i,:s.Y*ä_r'11btä'"ľł:iľ"''uiego na łata20|4-2020.
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dnia stwietdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego. Za waŻnę powody uważa się

pľzypadki gdy:

l ) teľmin realizacji przedmiotu niniej szej umowy' o którym mowa w $ 2 niniej szej umowy,

zostanie przel<ľoczony o więcej niŻ 14 dni z powodu okoliczności leżących po stronie

Wykonawcy;

2) Zamawiający stwierdziwady ťlzyczne lub prawne sprzętu, a Wykonawca nie usunie ich

w W znaczonym pÍzez Zamawiającego terminie ;

3) Wykonawca nie rozpoczął'lub nie podjął rea|izacji pľzedmiotu niniejszej umowy' mimo

wezwania go do tego przezZamawiającego w terminie okľeślonym w tym wezwaniu;

4) Wykonawca nie realizuje pľzedmiotu niniejszej rrmowy zgodnie zniniejsząumową lub

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu rca|izacji

niniejszej umowy mimo wezwania go do tego ptzez Zamawiającego w terminie

okľeślonym w tym wezwaniu.

$e
Nadzór nad ľealĺzacją umowy

1. Nadzór i z ramienia Zamawiającego spľawowaó będzie:

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie:

s10
Zmiana umowy

l. Strony dopuszczają możliwośó dokonaniazmian postanowień umowy w stosunku do tľeści

ofeľty:

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku

ulegnie zmianie wynagľodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzg|ędnięniem

obowiązującej stawki podatku VAT;

2) w pľzypadku zmiany obowiązujących pľzepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne

będzie đostosowanie treści umowy do aktualnego stanu pľawnego. Zmiana wymaga

zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 
''Gospodaľka 

odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
kulturowe Regionalnego ..*iíľJ#o".,,ľř,ei':s.Y*ä_''ixää,"ľł:b"oo""uiego na łata2014-Ż020'
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podstawę do wprowadzeniazmian.ZmianatamoŻe spowodować,wydłuŻenie teľminu

wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej

zmiany możebyé Zamawiający lub Wykonawca;

$11
Postanowienĺa końcowe

1. Wszelkiezmiany niniejszej umowywymagają zachowaníaformypisemnej wpostaci aneksu

pod rygoľem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie pľzepisy ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Pľawo zamőwien publicznych, oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks Cywilny.

3. Spory mogące wynikaó przy rca|izacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez

właściwy rzęczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

4. Umowę sporządzono w tľzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz d|a

Wykonawcy, a dwa e gzemplaľ ze dla Zamawiaj ące go.

Załączĺliiknľ 1 opis pľoponowanego wózka widłowego z osprzętem

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Pľojekt współÍinansowany w ramach Działania4'2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i
kulturowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.

Umowa nľ RPSW.04.02.00-2ó-000 l/l 7-00
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Załącznik nľ 6 do SIWZ

Wykaz dostaw

Pľojekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i

kulturowe Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW.04.02'00-26-000 | l l7 -00
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Lp.

Opis

przedmiotu zamówienia

Q uwzględnieniem

wykazania realizacji

olłeślonego zalłesu)

Termin ľealizacji Nazwa odbioľcy

Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

Ż

3

4.

Do niniejszego wykazu naleĘ dołączyó dokumený potwieľdzające, Że wyżej wymienione dostawy

zostaĘ wykonane naleĘcie (ľefeľencje itp.)

Podpis osób upĺawnionych do składania oświadczeń woli

w irnieniu Wykonawcy oĺazpiecąlka / pieczątki

Załączniknr 7

Projekt współÍinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalnę i
kultuľowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.

Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001 / l7 -00

dn.
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DosTAWA wózre WlDŁoWEGo z osPRzĘTEM

WYMAGANlA MlNlMALNE zAMAWlAJĄcEGo

opis ogólny

Wózek wĺdłowy z osprzętem - fabrycznie nowy' Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r'

Waga wózka: minimum 3800 kg

Udźwig: mĺnimum 2500kg

Rodzaj napędu: silnik spalinowy diesel

ogumienie: przód ĺ tył superelastyczne

Wymiary wózka

Dfueość wozka mierzona do zawiesia wideł: 2500-2700mm

Szerokość wózka : 1"1'00-1200mm

Zewnętrzny promień zawracania: nĺe więcej niż 2300mm

Wysokość dachu ochronnego operatora: nie więcej niż 2200mm

Maszt

Wysokość podnoszenia : 3000mm

Wolny skok wideł z kratą ochronną: 150-160mm

Wysokość masztu w stanie złożonym: nie więcej niż 2200mm

System blokady masztu - automatyczna blokada wszystkich funkcji podnoszenia i

pochylania, gdy tylko operator opuści fotel.

Maszt wyposażony w dwa boczne siłowniki do podnoszenia

Silnik i napęd

Typ silnika: diesel

llość cylindrów:4

Pojemność silnika: 3000-3300 cm3

Wstępne podgrzewanie świec żarowych

Przekładnia : automatyczna - hydrokinetyczna

Wyposażenie

obsługa masztu za pomocą jednej dźwigni

Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami" osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kultuľowe Regionalnego Programu opeľacyjnego Wojewódawa Swiętokľzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nľ RPSW, 04.02.00 -26-000 l l 17 -00
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WYMAGAN lA MtNt MALNE zAMAWlAJĄcEGo

Czwa rty zaw ór rozdzielacza

Wbudowany system diagnostyki wózków

Poprawiający stabilność boczną - system kontroli stabilności wózka

Zabezpieczenie przed jazdą bez operatora - przekładnia powraca do biegu jałowego po

upływie kilku sekund od momentu opuszczenia fotela przez operatora

Sygnalizacja ostrzegawcza hamulca postojowego

Sygnalizacja ostrzegaWcza pasów bezpieczeństwa

Blokada pochyłu wideł - ustawĺanie za pomocą przycisku wideł w pozycji poziomej

Kabina

Amortyzowana i ogrzewana kabina

Pełne oświetlenie robocze idrogowe (przednie itylne), lampa ostrzegawcza, lusterka

wsteczne i wycieraczki szyb

Krata ochronna szyby przedniej

Krata ochronna dachu

Krata ochronna lamp

Regulowana kierownica

osprzęt

Chwytak do bel surowców wtórnych

Przystosowany do załadunku itransportu bel surowców wtórnych o wadze do 750kg i

wymiarach:

szerokość: 600-1650mm, głębokość: ].]'50mm, wysokość: 800mm

Rozstaw minimalny ramion chwytaka: nie więcej niż 560 mm

Rozstaw maksymalny ramion chwytaka: nĺż mniej niż 1690 mm

Wysokość ramion chwytaka: nie mniej niż 350 mm, nie wĺęcej niż 600 mm

Długość ramion chwytaka: minimum 1-200 mm

Udźwig chwytaka: minimum 2300 kg (możliwość jednoczesnego załadunku 3 bel o wadze do

7s0 ks)

Chwytak wyposażony w hydrauliczny przesuW boczny

Dolna krawędź ramion chwytaka wyposażona w stalowe listwy zabezpieczające przed

ścĺeraniem się ramĺon

ľro.1eLt *społĺ.ánsowany w ramach Działania4.2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i" 
kulturowe Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na łata 2014-Ż020.

Umowa nľ RPSW. 04.02,00 -26-000 l l 17 -00
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WYMAGANlA Ml N lMAIN E zAMAWlAJĄcEGo

Widły

Długość wĺdeł: 105 -115 cm

Dokumentacja

lnstrukcja obsługi wózka widłowego w języku polskim

Katalog części zamiennych wózka widłowego

lnstrukcja obsługi chwytaka w języku polskim

Katalog części za miennych chwytaka

Ksĺążki gwarancyjne wózka widłowego i chwytaka

Książka przeglądów i konserwacji wózka widłowego

Dostawca w imieniu Zamawiającego dokona rejestracjiwózka z osprzętem we właściwym

dla Zamawiającego Urzędzie Dozoru Technĺcznego - pełna dokumentacja UDT

Gwarancja

Minimum 24 miesiące na wózek widłowy i osprzęt - bez limitu godzin

Dostawa

Miejsce dostawy:

Mĺędzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi sp. z o.o', Janczyce 50,27-552
Baćkowĺce

Termin dostawy: 14 tygodni od podpĺsania umowy

Dostawa z zainstalowanym chwytakiem do bel

Projekt współfrnansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogramu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 20|4-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-2ó-000 l/l 7-00
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Załącznik Nľ 8

opis parametľów oferowaneg o urządzenia

PĄekt współfinansowany w ramach Działania 4,2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i_ 
külturowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na łata Ż014-2020.

Umowa nľ RPSW.04.0Ż.00-26-000 | l l7 -00

Oferowane paramenty

TYP MODEL Producent wózka WYMAGANIA MINIMALNE
ZAMAWlAJĄcEGo

opis ogó!ny

Wózek widłowy z osprzętem -
fabrycznie nowy. Rok produkcji nie

wcześniej niŻ2oI9 r.

Waga wózka: minimum 3800 kg

Udźwĺg: minimum 2500kg

Rodzaj napędu: silnik spalinowy diesel

ogumienie: przód i tył superelastyczne

Wymiary wózka

DługoŚć wózka mieľzona do zawiesia wideł:
2500-2700mm
Szerokość wózka : 1100-1200mm

Zewnętrzny promień zawracania: nie

więcej niż 2300mm

Wysokość dachu ochronnego

operatora: nĺe więcej niż 2200mm

Maszt

Wysokość podnoszenia : 3000mm

Wolny skok wideł z kratą ochronną:

150-160mm

Wysokość masztu w stanie złożonym:

nie więcej niżZ1oomm
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Projekt wspÓłfinansowany w ľamach Działania4,2 ,,Gospodarka odpadami'' osi Pľiorytetowej 4Dziedzictwo naturalne i- 
kultuľowe Regionalnego Pľogľamu operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata Ż014-2020.

Umowa nr RPSW.04.02.00 -26-000 | / 1'l'00

Oferowane paramenty

TYP MODEL Producent wózka WYMAGANIA MINIMALNE
zAMAWIAJĄcEGo

System blokady masztu - automatyczna

blokada wszystkich funkcji podnoszenia

i pochylania, gdy tylko operator opuści

fotel.

Maszt wyposażony w dwa boczne

siłowniki do podnoszenia

Silnik i napęd

Typ silnika: diesel

llość cylindrów:4

Pojemność silnika: 3000-3300 cm3

Wstępne podgrzewanie świec żarowych

Przeklad nĺa : a utomatyczna -

hydrokinetyczna

Wyposażenie

obsługa masztu za pomocą jednej

dźwigni

Czwa rty zawór rozdzielacza

Wbudowa ny system diagnostyki
wózków

Poprawiający stabĺlność boczną -

system kontroli sta bilności wózka

1abezpieczenie przed jazdą bez

operatora - przekładnia powraca do

biegu jałowego po upływie kilku sekund

od momentu opuszczenia fotela przez

operatora

Sygna lizacja ostrzegawcza ha m u lca

postojowego

Sygna lizacja ostrzegawcza pasów

bezpieczeństwa
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Projekt współfinansowany w ľamach Działania4.2 ,,Gospodaľka odpadami" osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i" 
kůlturo*e Regiđnalnego Pľogľamu opeľacyjnego Województwa Świętokľzyskiego na łata 20|4-2020.

Umowa nľ RPSW.04.02'00-26-000l l 17 -00

Oferowane paramenty

TYP MODEL Producent wózka WYMAGANIA MINIMALNE
zAMAWIAJĄcEGo

Blokada pochyłu wideł - ustawianie za

pomocą przycisku wideł w pozycji

poziomej

Kabina

Amortyzowana i ogrzewana kabina

Pełne oświetlenie robocze i drogowe
(przednie i tylne), lampa ostrzegawcza,

lusterka wsteczne i wycieraczki szyb

Krata ochronna szyby przedniej

Krata ochronna dachu

Krata ochronna lamP

Regulowana kierownica

osprzęt

Chwytak do belsurowców wtórnych

Przystosowany do załadunku i

transportu bel surowców wtórnych o

wadze do 750kg iwymiarach:

szerokość: 600-1650m m, głębokość:

1150mm, wysokość: 800mm

Rozstaw minimalny ramion chwytaka:

nie więcej niż 560 mm

Rozstaw maksymalny ramion chwytaka:

niż mniej niż 1690 mm

Wysokość ramion chwytaka: nie mniej

niż 350 mm, nie więcej niż 600 mm

Długość ramion chwytaka: minĺmum

1200 mm

Udźwig chwytaka: minimum 2300 kg

(możliwość jednoczesnego załadunku 3

bel o wadze do 750 kg)
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Pľojekt współťrnansowany w ramach Działania 4.2 ,,Gospodaľka odpadami'' osi Priorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowę Regionalnego Progľamu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 2014-2020.
Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001 / 17 -00

Oferowane paramenty

TYP MODEL Producent wózka WYMAGANIA MINIMALNE
ZAMAWlAJĄcEGo

Chwytak wyposażony w hydrauliczny
przesuw boczny

Dolna krawędź ramion chwytaka

wyposażona w stalowe listwy

zabezpieczające przed ścieraniem się

ramion

W!dły

Długość wideł: 105 -115 cm

Dokumentacja

lnstrukcja obsługi wózka widłowego w

ięzyku polskim

Katalog części zamiennych wózka

widłowego

lnstrukcja obsługi chwytaka w języku

polskim

KataIog części zamiennych chwytaka

Książka przeglądów ĺ konserwacji wozka

widłowego

Książki gwarancyjne wózka widłowego i

chwytaka

Dostawca w imĺeniu Zamawiającego

dokona rejestracji wózka z osprzętem

we właściwym dla Zamawiającego

Urzędzie Dozoru Technicznego - pełna

dokumentacja UDT

Gwarancja

Minimum 24 miesiące na wózek

widłowy i osprzęt - bez limitu godzin

Termin dostawy: 14 tygodni od

podpisania umowy
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Projekt współÍinansowany w ľamach Działania 4'2 
',Gospodaľka 

odpadami'' osi Pľiorytetowej 4 Dziedzictwo natuľalne i

kulturowe Regionalnego Pľogramu opeľacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na łata 20|4-Ż020.
[Jmowa nr RPSW.04.02.00-26-0001 / 17 -00

Oferowane paramenty

TYP MoDEt Producent wózka WYMAGANIA MINIMALNE
zAMAWIAJĄCEGo

Dostawa z zaĺnstalowanym chwytakiem
do bel


