
Nľ pos tępowanią : MZGOK ZP .l .202l .

SPECYFIKACJA wARUNKow złnłÓwrBľrł

ZAMAwIAJĄCY:
Międrygminny Za|<ład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Zapĺasza do zfoŻenia ofeľty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pľowadzonego w trybie podstawowymbeznegocjacji o waľtości zamówienia nie

przekaczającej progów unijnych o jakich stanowi aľt. 3 ustawy zll września2019 t. -

Prawo zamőwieí publicznych (Dz.U. z 2019 t. poz. 2019 i 2020 t. poz. 288, 1492 i

I5t7)_ dalej p.z.p. na,,dostawę'' pn. ,,Dostawa użrywanych samochodów

śmieciaľek''

Przedmĺotowe postępowanĺe pľow adzone j est przy użycĺu środków kom unĺkacj i

elektronicznej. Składanĺe ofert następuje za pośľednĺctwem Mĺnĺpoľtalu pod

adľesem inteľnetowym : : https ://miniportal.uzp. gov.pll

Nr postępowania: MZGOK ZP.l.202l.

M]Ęł.4!GMĺ NNY zAKŁÁÜ G05P0DAR KI
OĐpÁĐÁľl l KOMUNAĺ,NYhłI śp i ó.ó"'

27 -552 Baćkowiĺ-.e. .Iarlczyci, 50'tel. 4i 3:J0 43 02
NIP: 86316qg9tB, I(DGON: 260698163

I(RS: 000046272s

PBEZ

JANCZYCE ĺ'5.03.2021'

Strona z 56



Nľ pos ĺępowan ia: MZG0K ZP .I'2021 .

I. NAZWA oRAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGo

1. Międzygminny Zakład Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. zo.o,

Janczyce 50 27-552 Baćkowice

NIP: 8631698913

REGON 260698163

KRS: 0000462775

tel.500 031 418,

e-mail: przetaľgi@mzgok.com.pl

stľona www: bip.mzgok.com.pl

II:OCHRÔNA:DÁNVCH.osoB O'w.Ý:e'ľl

I. Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Euľopejskiego i Rady (UE)

20161679 z dnia27 kwiętĺia20l6 r. w Sprawie ochľony osób fizycznychw związku

z ptze$ĺĺarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oruzuchylenia dyrektywy 95l46lv\rB (ogólne rozporządzenię o danych) (Dz.

U. UE Lllg z dnia 4 maja2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RoDo'') informujemy, Że:

1) administratoľem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Międzygrninnego

Zakładu Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., adres ul.27-552

Baćkowice Janczyce 50

2) administľator wznaczył Inspektora Danych osobowych, z ktorytn można się

kontaktować pod adresem ę-mail: iod@czi24.pl.

3) Pani/Pana danę osobowe przetwarzane będą na podstawie aľt. 6 ust. 1 lit. c

RoDo w celu związanym z ptzedmiotowym postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego' prowadzonym w tľybie podstawowyrn.

4) odbiorcami Pani/Paĺa danych osobowych będą osoby lub podrnioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o aľt. 74 ustawy

P.Z.P.

Strona z 56
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5) PanilPana dane osobowe będą przechowywane, Zgodnie Z art. 78 ust. 1 p.z.p.

ptzez okľes 4lat od dnía zakoílczenia postępowania o udzielenie zamőwienia' a

jeże|i czas trwania umowy przekacza 4 lata, okľes pľzechowywania obejrnuje

caĘ czas tľwania umowy;

6) obowiązek podania przez PaniąlPana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana doĘczących jest wyrnogiem ustawowym okĺeślonym w
pľzepisanych ustawy p.z.p.związanym zudziałem w postępowaniu o udzielenie

zam ówien ia publicznego.

7) w odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RoDo.
8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

doĘczących (w przypadku, gdy skoľzystanie z tego prawa wymagałoby po

stronie administratoľa niewspółmiernię dużego wysiłku moŹe zostai

Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazry lub daty

postępowania o udzielenie zamőwienia publicznego lub konkursu albo

sprecyzowanie nazwy lub daty zakoÍĺczonego postępowania o udzielenie

zamőwienia);

b) na podstawie art. 16 RoDo pľawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych (skorzystanie z prawa do spľostowanĺa nie może skutkować

zmianq wynĺku postępowania o udzĺelenie zamówienia publicznego ani

zmianq postanowieľi umowy w ząlcľesie niezgodnym z ustąwq p.z.p oraz nie

może naruszać integralności protokołu oraz jego załqczników);

c) na podstawie art. 18 RoDo prawo Żądania od administľatora ogľaniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeŻeniem okresu trwania

postępowania o udzielenie zamowięnia publicznego lub konkursu oraz

prrypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo Qlrawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowanią w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnĺenią korzystania ze środków ochrony
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pľawnej lub w celu ochrony praw tnnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z

tnvagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

p ańs tw a c zło nkow s ki e go);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uľzędu ochrony Danych

osobowych, gdy uzrla PanilPaĺ, że ptzetwarzaĺie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo;
9) nie przysługuje Pani/Panu:

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

osobowych;

b) pľawo do pľzenoszęnia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RODO;

c) na podstawie art.21 RoDo pľawo spľzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyŻ podstawą prawną przetwaruania PanilPana danych

osobowych jest art.6 ust. I lit. c RODO;

lO)pľzysługuje Pani/Panu pľawo wniesienia skargi do oľganu nadzorczego na

niezgodne z RoDo przeĘłatzanie PanilPana danych osobowych przez

administratoľa. organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Uľząd

ochľony Danych osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Waľszawa.

y ĘĹuN.

1. Niniejsze postępowanie prowadzonejest w Ębie podstawowym o jakim stanowi

art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamőwienia, zwaną

dalej,,SWZ".

2. Zamawiający nie pľzewiduje wyboru najkoľrystniejszej oferty z moŻ|iwością

prowadzenia negocjacji.

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamőwięnia nie ptzel<racza progów

unijnych o jakich mowa w aľt. 3 ustawy p.z.p.

4. Zamawiający nie pľzewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduj ę złoŻenia ofeľty w postaci katalogów elektľonicznych.

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w cęlu zawarcia umowy ramowej.

i{ltiirBv,r,i$
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ĺý; l oPĺS,ľ,'|nznnM ľoTu, ZÁMÓ w ĺBľ ĺe

1.Przedmiotem zamőwienia pn. ,,Dostawa uŻywanych sarnochodów śmieciarek'' jest

dostawa trzęch śrnieciarek o następujących paľametrach:

I'. Samochód śmieciaľka do zbióľki odpadów wielkogabaľvtowvch

I. PojazduĘwany

2. Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej niŻ20l2

3.Przebies nie większy niŻ2l0.000 km
4.Pojazd serwisowany
5. Pojazdbezwypadkowy
6. DCM 26 ton
7 . Układ jezdny:

o Tľzy osie
o Pierwsza oś z zawieszenięm mechanicznyrn (ľesor)
e Druga oś z zawięszeniem pneumaty czny m koła bliźniacze
oTrzecia oś skľętna
o Regulow ane zawieszenie
. Głębokośó bieznika na osi napędowej _ nie mniej niŻ l0 mm

8. Silnik
.WysokopręŻny
oNorma emisji spalin minimum Euro 5
oMoc silnika minimum 320 KM
o Chłodzony cieczą
o Co najmniej 6 cylindľowy
o Wydech do góry

9. Układ kierowniczy
o Ze wspomaganiem hydraulicznym
o Kierownica po lewej stronie pojazdu
o Kierownica z rcgulacjąkąta połoŻenia

l0. Układ przeniesienia napędu
o Skľzynia biegów automaĘczna
o Blokada mechanizmu ľóŻnicowego

1 1. Układ hamulcowy
o Dwa nięza|eŻne układy prződ i Ęł
oUkład ABS

12. Kabina
cFabrycznie co najmniej 3 osobowa
o Fotel kieľowcy pneumatyczny
o Fotele z p asami bezpieczeństwa
o Instalacja radiowa
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o Radioodtwarzacz
o Tachograf cyfľowy
o Lusterka wsteczne podgľzewane
o El. sterowane szyby
o El. sterowane lusterka
oKlimatyzacja
. B lenda przeciwsło neczna

13. Zabudowa śmieciaľki
oPojemność minimum 21 m3
o Kamera robocza z tyłu zabudowy
o Zasy p zasilany hy draulicznie
o Sterowanie z kabiny otaz z tyłu pojazdu
o Wrzutnik do obsługi pojernników - dwudzielny
o ZasYP otwaľty
o Wrzut dolny
o Wysokość załadunku od ziemi - maksymalnie L20 cm
o Szerokośó zasypu - minimurn 180 cm
o Stopnie dla obsługi
o oświetlenie robocze
oLampy ostrzegawcze
. Uchwľtľ do opróżniania pojemników ĺ'100 l
o Popľzeczne wzmocnienia za budowy

14. Wymiary i inne parametry techniczne:
oDługośó _ nie większa niż 10,0 m
oŁadowność - nie mniej niŹ 10 ton
o Kabina i zabudowa w jednyrn kolorze
o Brak śladów korozji na kabinie i zabudowie

15. Inne parametry:
o AdBlue
oASR
o Retarder
oTempomat
. E l ektron iczny o gr aniczni k kontro l i p ľędko ś ci
o Wlew paliwa zamykany na kluczyk

2. Samochód śmieciarka do zbiórki odpadów komunalnvch zmieszanvch

l.Pojazd uĘwany

2. Rok pieľwszej rejestracji nie wcześniej niŻ20l2

3. Pľzebieg nie większy niŻ 95.000 km
4.Pojazd seľwisowany
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5 . P oj azd b ezwy p adkonvy
6. DCM 26 ton
7. Układiezdny:

o Trzy osie
o Pierwsza oś z zawieszeniem mechanicznym (resoľ)
o Druga oś z zawieszeniem pneumatycznymkołab|iźniacze
oTrzecia oś skrętna
. Głębokość bieżnika na osi napędowej _ nie mniej niŹ l0 mm

8. Silnik
o WysokopręŻny
.Nonna emisji spalin minimum Euro 5

o Moc silnika minimum 320 KM
. Chłodzony cieczą
. Co najmniej 6 cylindľowy
. Wydech do góry

9. Układ kieľowniczy
o Ze wspomaganiem hydraulicznym
o Kieľownica po lewej stronie pojazdu
o Kierown ica z r egulacją kąta połoŻenia

10. Układ przeniesienia napędu
o Skrzynia b i egów automaty c zna dwvnastobie gowa
o Blokada mechanizmu różnicowęgo

1 1. Układ hamulcowy
oDwa niezalęŻne układy prződiĘł
o Układ ABS

12. Kabina
.Fabryczĺie co najmniej 3 osobowa
o Fotel kierowcy pneumatyczny
o Fotele z pasami bezpieczeństwa
o Instalacja radiowa
o Radioodtwarzacz
o Tachograf cyfrowy
o Lusteľka wsteczne podgľzewane
oEl. sterowane szyby
o El. sterowane lusterka
oklimatyzacja
r blenda przeciwsł oneczna

13. Zabudowa śmieciarki
o Pojemnośó minimum22 m3
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oKamera robocza ztyłu zabudowy
o ZasY P zasilany hydľaulicznie
o Sterowanie z kabiny oraz z tyłu pojazdu
o Wrzutnik do obsługi pojemników - dwudzielny
o Zasyp otwarty
o Wrzut dolny
o Wysokość załadunku od ziemi _ maksymalnĺe 120 cm
o Szerokość, zasypu - tninimum 180 cm
o Stopnie dla obsługi
o oświętlenie robocze
oLampy ostrzegawcze
o UchrvľtY do opľóżnĺania pojemników ĺ 100 l

14. Wymiary i inne parametry techniczne:
o Długość _ nie większa niŻ 10,0 m
.Ładowność _ nie mniej niż l0 ton
oKabina i zabudowa w jednym kolorze
o Brak śladów koľozji na kabinie i zabudowie

15. Inne parametry:
o AdBlue
o ASR
oRętarder
o Tempomat
o Elektroniczny ogr anicznik kontrol i prędkości
o Wlew paliwa zamykany na kluczyk

3. Samochód śmiecĺarka dwukomorowa do selektywnei zbióľki odpadów

I. PojazđuĘwany

2. Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej niż 2010

3.Ptzębieg nie większy niż 350.000 km
4.Pojazd serwisowany
5 . P oj azd b ezwy p adkoor,y
6. DCM 26 ton
7 . Układ jezdny:

o Tľz,y osie
o Pierwsza oś z zawieszeniem mechanicznym (resoľ)
o Druga oś z zawieszeni em pneumaty czny m koła blitĺiacze
oTrzecia oś skľętna
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o Regulow ane zawieszenie
o Głębokośó bieżnika na osi napędowej - nie mniej niż l0 mm

8. Silnik
o WysokopręŻny
oNorma emisji spalin minimum Euro 5
oMoc silnika minimum 320 KM
o Chłodzony cieczą
. Co najmniej 6 cylindrowy
o Wydech do góry

9. Układ kierowniczy
o Ze wspomaganiem hydraulicznym
oKierownica po lewej stronie pojazdu
o Kierownica z regulacjąkąta połoŻenia

l0. Układ przeniesienia napędu
o Skľzynia biegów automatyczna dwunastobiegowa
o Blokada męchanízmu róŻnicowego

1 1. Układ hamulcowy
oDwa niezaleŻne układy prződitył
o Układ ABS

12.Kabina
oEabrycznie co najmniej 3 osobowa
o Fotel kieľowcy pneumatyczny
o Fotele z pasami bezpieczeństwa
o Instalacja ľadiowa
o Radioodtwarzacz
o Tachograf cyfrowy
o Lusterka wsteczne podgľzewane
oEl. sterowane szyby
o El. sterowane lusterka
oklimatyzacja
o blenda pľzeciwsł oneczna

13. Zabudowa śmieciaľki
oPojemność minimum 20 m3
oDwie komory zpodziałemw prrybliżeniu I:2 np.6,5 m3: 13,5m3
o Kamera tobocza z Ęłu zabudowy
o ZasYP zasilany hydľaulicznie
o Sterowanie zkabiny otaz z tyłu pojazdu
oZasyp otwarty
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o Wrzut dolny
oWysokość załadunku od ziemi - maksymalnie l20 cm
o Szerokośó zasypu _ minimum 190 cm
o Stopnie dla obsługi
o oświetlenie robocze
ol'ampy ostrzegawcze
oUchrvYtľ do opróżniania pojemników 1100 l
oJeden odwłok
.Zabezpieczenie ptzed wysypaniern odpadów z nieoprőŻnianej komory

14. Wymiary i inne paľametry techniczne:
o Długość _ nie większa niż 10'0 m
oKabina i zabudowa w jednym koloľze
o Brak śladów korozji na kabinie i zabudowie

15. Inne parametry:
o AdBlue
o ASR
o Rętaľdeľ
o Tęmpomat
o Elektron iczny o gr anicznik kontro l i pľędkoś ci
. Wlew paliwa zamykany na kluczyk

2.Wspólny Słownik Zamőwien CPV:

34144511-3_ Pojazdy do zbierania odpadów

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofeľt częściowych. Podział zamőwienia na

części spowodowałaby problemy związane zudzieleniern gwarancji na całoŚi zadania.

 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofeľt waľiantowy ch otaz w postaci katalogów

elektronicznych.

S.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamőwieÍĺ, o których mowa w aľt. 2I4 ust. I

pkt7í8.

1. Zamawiający infoľmuje, Że złoŻenie oferty nie musi być poptzedzone odbyciem

wizji lokalnej.
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VT. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moŻę powieľZyó wykonanie części zamőwienia podwykonawcy

(podwykonawcom).

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przęz Wykonawcę

kluczowych części zamőwięnia.

3. Zamawiający wymaga' aby w pľzypadku powierzenia częŚci zamówienia

podwykonawcom' Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których

wykonanie zamierza powieruyć podwykonawcom oraz podał (o ile są nru

wiadome na tym etapie) nazw (firmy) tych podwykonawców.

l.Wykonawca dostarcry przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od podpisania
umowy

2 .Za termin wykonan ia zamőw ienia uznaje s ię p odp i s anie protokołu odb ioľu.

3.Szczegőłowe zagadnienia doĘczące teľminu rcalizacji umowy uregulowane są we

wzorzę umowy stanowiącej załącznik nľ 5 do SWZ.

1. o udzielęnie zamőwienia mogą ubiegać się Wykonawcy' ktőrzy nie podlegają

wykluczeniu na zasadach okľeŚlonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełĺiĄą

okľeś lone pr zez Zamaw iające go warunki udziału w p o stęp owaniu.

2. o udzielenie zamőwienia mogą ubiegać się Wykonawcy' ktőrzy spełniają waľunki

đoĘczące:

1) zdolności do występowania w obľocie gospodaľczym

Zamawiający nie stawia waľunku w powyższym zal<resie.

2) uprawnień do pľowadzenia okľeślonej działalności gospodaľczej lub

zawodowej' o ile wynĺka to z odľębnych pľzepisów
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zaktesie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższymzakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaŻe, że w okresie ostatnich 3 lat pľzed

upĘwem teľminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie' wykonał naleŻycie co najmniej dwie dostawy

śmieciarek każda o wartości minimurn 600 000 złotych brutto. Przy czym

kaŻda dostawa obejmowała co najmniej trzy smieciarki.

Zamawiajqcy infoľmuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych,

powyzej, jezeli wartości zostanq podane w waĺutach innych niż zł, Zamawiajqcy

w celu przeliczenia waluý ną zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluý

podawany przez NBP ną dzien opublikowania ogłoszenią o zamówieniu

doýczqcego niniejszego postępowania w BZP.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspóInie ubiegających się o
udzielenie zamowienia, w odniesieniu do warunku doĘczącego zdolności

technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku pÍZęZ

Wykonawców.

Zamawiający moŻe na każdym etapie postępowania, uznai, że wykonawca nie

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przęz wykonawcę sprzecznych

interesów' 'w szczególności zaaĺlgaŻowanie zasobów technicznych lub

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodaľcze wykonawcy moŻe

mieó negatywny wpływ na r ęalizację zamőwienia.

Ix. PoDsTAwY WYKLUCZENIA z PosTĘPowANIA''

1'. Z postępowania o udzielenie zamőwienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku

do których zachodzi którakolwięk z okoliczności wskazanych:

1) w aľt. 108 ust. I p.r.p.;

s)

6)
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2) w aľt. 109 ust 1 pkt l,4tj.

a) który naruszył obowiązki doĘczące płatności podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdľowotne, z wyjątkiem przypadku, o któryrn

mowa w aft. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed

upĘwem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu albo ptzed upĘwem tetminu składania ofeľt dokonał płatnoŚci

naleŻnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne wÍaz z odsetkami lub gľzywnami lub zawarł wiąŻące porozurnienie

w spľawie spłaty ĘchnaleŻności

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, któľego

aktywami zaruądza likwidatoľ lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach

miej sca w szczęcia tej procedury;

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. lll p.z.p.

1.

2.

J.

Do ofeľty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć al<tualne na dziefi składania ofert

oświadczenie o spełnianiu waľunków udziału w postępowaniu oraz o bľaku podstaw

do wykluczenia z postępowania_ zgodnie zZałącznikiem nľ 2 do SWZ;

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne

potwieľdzenie, Że Wykonawca nię podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w p ostęp owaniu.

Zamawiający wzywa wykonawcę, któľego ofeľta została najvrryŻej oceniona, do

złożęnia w :ilqtznaczonym terminie, nie krótszym niŻ 5 dni od dnia wezwania,
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podmiotowych środków dowodowych, jeŻeli .vqĺmagał ich złoŻeĺia w ogłoszeniu o

zamówieniu lub dokumentach zamőwienia, aktualnych na dzień złoŻenia

podrniotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe śľodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejrnują:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku

przynależności do tej samej gľupy kapitałowej, w ľozumieniu ustawy z dnia

16.02.2007 t. o ochľonie konkuľencji i konsumentów (Dz. U. z 20t9 t. poz. 369), z

innym wykonawcą, ktőry złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przyna\eżności do

tej samej grupy kapitałowej wtaz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofeĘ częściowej lub wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu ĺiezaleŻnie od innego wykonawcy

naleŻącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nľ 5 do SWZ

zaświadczenia właściwego naczelnika uľzędu skaľbowego potwieľdzającego, że

wykonawca nie za|egazopłacaniem podatków i opłat, w zakresię art. 109 ust. 1

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złoŻeniem, a

w prrypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wtaz z zaświadczeniem

zamawiający Żąđa złoŻenia dokumentów potwierdzających, Że odpowiednio przed

upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczęnie do udziału w postępowaniu

albo przed upĘwem terminu składania ofeľĹ wykonawca dokonał płatności

naleŻnychpodatków lub opłat wÍazz odsetkami lub gľzywnami |ub zawarłwiąŻące

porozumienie w sprawie spłat tych należności;

zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki otgaĺizacyjnej

Zakładu Ubezpieczeń Społeczĺych lub właściwego oddziału ľegionalnego lub

właŚciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwieľdzającego, Że wykonawca nię zaIega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne i zdľowotne, w zahesie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niŻ 3 miesiące przed jego złoŻenietn, a w przypadku

zalegania z opłacaĺiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z

zaświadczeniem albo innym dokurnentem zamawiający Żąda złoŻenia dokumentów
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potwieľdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upĘwem terminu składania

ofeľt wykonawca dokonał płatności naleŻnych składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdľowotne wraz odsetkami lub gľzywnami lub zawarł wiąŻące porozumienie w

spľawie spłat tych należnoŚci;

4) odpis lub informację z Kľajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Infoľmacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie arÍ. l09 ust. 1 pkt 4 ustawy,

sporządzonych nię wcześniej niŻ 3 miesiące ptzed jej złoŻeniem, jeŻeli odrębne

przepisy wyrnagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeŻe|i okres prowadzenia

działalności jest kľótszy - w tym okľesie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na tzecz których dostawy zostaĘ

wykonane oraz załączenĺem dowodów określających, czy te dostawy zostaĘ

wykonane naleĘcie, przy crym dowodami, o których mowa' są refeľencje bądź

inne dokumený sporuądzone przez podmiot, na tzecz którego dostawy zostaĘ

wykonane;wzőr wykazu dostaw stanowi _ (załącznik nľ 3 do SWZ;)

6) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zavłartych w oświadczeniu, o

którym mowa w art. 125 ust. I p.z.p.w zakľesie odnoszącym się do podstaw

wykluczenia wskazanych w aľt. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. otaz w zakresie podstaw

wykluczenia wskazanych w aľt. 109 ust. 1 pkt I p.z.p. - wzőr oświadczenia

stanowi (Załącznik nľ 6 do SWZ.)

S.JęŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

I) zaświadczęnia właściwego naczelnika urzędu skaľbowego' o którym mowa w

ust. 4 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym

mowa w ust. 4 pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z

Centralnej Ewidencji i Infonnacji o Działalności Gospodarczej, o których lnowa w

ust. 4 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsc e zamĺeszkania, potwierdz ające odpowied nio, Że:
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a) nie naľuszył obowiązkőw dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na

ub ezpieczenie sp ołe czne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza

likwidator lub sąd, ĺię zawaú układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza

nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z

podobnej procedury przewídzianej w przepisach miejsca wszczęciatej pľocedury.

6.DokumenĘ, o których ľlowa w ust. 5 pkt.1 powinny byó wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed ich złoŻęniem.

7. JeŻęli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie

odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4,

art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całoŚci lub w części

dokumęnt em zawierający m odpowiednio oświa dczenie wykonawcY, Za wskazaniem

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczęnie osoby, któľej

dokument rniał dotyczyć, złoŻonę pod przysięgą, lub, jeŻeli w kľaju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejscę zamięszkania nie ma przepisów o oświadczeniu

pod przrysięgą' złoŻone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszeln'

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze wzg|ędu na

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.Pruepis ust. 6 stosuje się.

8.Zamawiający nie wzywa do złoŻenia podmiotowych środków dowodowych, jeŻel'i:

l) moŻe je uryskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w

szczegőIności ľejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w

art. l25 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do Ęch środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego tľeŚó

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1.

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do zŁoŻenia podmiotowych Środków

dowodowych, które zamawiający posiada, jeŻeli wykonawca wskaŻe te środki

oraz potwięrdzi ich prawidłowość i aktualnośó.
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10. w zakľesie nieuľegulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SJł,IZ do oświadczen i

dokumentów składaľych przez Wykonawcę w postępowaniu Zastosowanie mają w

szczegőlności przepisy ľozporządzeĺia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z

dnia 23 gľudnia 2020 ľ. w Sprawie podmiotowych śľodków dowodowych oruz

innych dokumentów lub oŚwiadczeń, jakich moŻe Żądać, zamawiający od

wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz śľodków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenię zamówienia publiczÍego

lub konkursie.

X-I;:IP'OL'E_G.A.NIB lNAizAs oBÄcH..iINNYcH,ľ.oDM,IoTo\Ü';: .,,.l

Wykonawca moŻe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających

zasoby, nieza|ęŻĺie od charakteľu prawnego łączących go z nimi stosunków

prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą

polegaó na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,jeśli podrnioty te

wykonają świadczenie do ľealizacjiktőrego te zdolności Są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podrniotów

udostępniających zasoby, składa, wtaz z ofertą, zobowiązanie podmiotu

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy Śľodek dowodowy

potwierdzający, Że wykonawca rea|izując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zamawiający ocenia, cry udostępniane wykonawcy przez podmioty

udostępniające zasoby zdolności technicznę lub zawodowe, pozwalają na

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a

1.

2.

J.

4.
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takŻe bada' czy nię zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, któľe

zostaĘ ptzewidziane w zględ ern wykonawcy.

JeŻeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie

potwierdzają spełnianiaprzez wykonawcę warunkőw udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający Żąda, aby

wykonawca w terminie okľeślonym przęZ zamawiającego zastąpił ten podmiot

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, Że samodzielnie spełnia warunki

udziaŁu w p ostępowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moŻe, po upływie tęrminu składania ofert, powoływać

się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeŻe|i na etapie

składania ofert nie polegał on w danym zakľęsie na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniaj ących zasoby.

Wykonawca' w pľzypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępni ających zasoby , przedstawia' wraz z oświadc zeniem, o którym lnowa w

Rozdziale X ust. 1 SWZ, takŻe oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,

potwieľdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca

powołuje się na jego zasoby, zgodnie zkatalogiem podmiotowych Środków

dowodowych określonych w Rozdziale X SWZ.

Wykonawca' w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby przedkłada takŻę podmiotowe środki dowodowe które

służą potwierdzenię braku podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających

zasoby o których mowa w Rozdziale X pkt. ust.4 pkt 2,3,4,6.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegaó się o udzielenie zamówięnia. W takim

pľzypadku Wykonawcy ustanavłiają pełnomocnika do ľeprezentowania ich w

6.

7.

8.
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postępowaniu albo do ľeprezentowania i zawarcia umowy w Spľawie zamówięnia

publicznego. Pełnomocnictwo winno byi załączone do of€rty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamőwienia,

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa kaŻdy z

wykonawców. oświadczenia te potwieľdzają brak podstaw wykluczenia otaz

spełnianie warunków udziału w zakľesie, w jakirn kaŻdy Z wykonawców wykazuje

spełnianie waľunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamőwienia dołączają do ofeľty

oświadczenie, z któľego wynika, które ľoboty budowlane wykonaj ą poszczególni

wykonawcy.

oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z

postępowania składa kaŻdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofeľt, wymiana infonnacji oraz

przekazywanie dokumentów lub oŚwiadczeń między zamawiającyn a

wykonawcą, z lJwzględnieniem wyjątków okľeślonych w ustawie p.z.p., odbywa

się przy użyciu śľodków komunikacji elektronicznej. Przez śľodki komunikacji

elektronicznej rozumie się Środki komunikacji elektronicznej zdeťrniowane w

ustawie z đnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektľoniczną (Dz. U . z

2019 r. poz. 123 i730).

ofertę, oświadczenia, o których mowa w aľt. 125 ust. I p.z.p., podmiotowe

środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego

zasoby sporządza się w postaci elektľonicznej, w ogólnie dostępnych formatach

danych, w szczegőlności w formatach .txt, .ľtf' .pdt .doc' .docx, .odt. ofertę, a

takŻe oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SwZ składa się, pod

rygoľęm niewaŻności, w formie elektľonicznej lub w postaci elektronicznej

opatľzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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7.

5.

Nľ pos tępowania : MZGOK ZP .I .202I .

W postępowaniu o udzielęnie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a

Wykonawcami odbywa się przy uŻyciu miniPortalv, który dostępny jest pod

adresem: https://minipoľtal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adľesęm:

https://epuap.gov.pllwps/portal oraz poczĘ ęlektronicznej przetargi@mzgok.con.p|

Wykonawca zamieruający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na oPUAP. Wykonawca

posiadający konto na ePUAP lna dostęp do następujących fiorrnularzy:

,rFormulaľz do złożenia, zmiany, wycofania ofeľty lub wniosku" oraz do

,, Foľmulaľza do komunikacj i".

Wymagania techniczne i otganizacyjne wysyłania i odbieľania dokumentów

elektľonicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oÍaz

informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaĘ w Regulaminĺe

korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronĺcznej

platftrmy usług adminis tr acj i pub licznej (e P UAP) .

Maksymalny rozmiaľ plików przesyłanych za pośľednictwem dedykowanych

formularzy: ,,Foľmularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i

,,Foľmulaľza do komunikacji" wynosi 150 MB.

Za datę przekazania ofeľty, zawiadomień, dokumentów elektľonicznych,

oświadczęń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczefi oruz innych

informacji przyjmuje się datę ichptzekazania na ePUAP.

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania

https ://minipoľtal.uzp. gov.pl/Postepowaniď83 79c5ee-6eb9-4f92-8495-

2f8b0d94B09 Dane postępowanie moŻna wyszukaó równieŹ na Liście

wszystkich postępowań w miniPoľtalu klikając wcześniej opcję ,,Dla

Wykonawców'' lub ze strony głównej zzakładki Postępowania.

9. w postępowaniu o udzielenie zamőwięnia komunikacja pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,

wniosków (innych niŻ wskazanych w Rozdzia|e 14 ust.6), zawiadomieÍĺ oraz

przekarywanie infoľmacji odbywa się elektronicznie za pośľednictwem

dedykowanego Íormularza: ,,Formulgrz do komunikocji" dostępnego na
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ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji

związanej z niniejszyrn postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują

się numeľem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania)

l0. Zamawiający moŻe również komunikować się z Wykonawcami za pomocą

pocztyelektľonicznej,emailp-ľ-z"ę1a:ei@"mzg9ka9m,pl

ll.Dokumenty elektľoniczne, składane są ptzez Wykonawcę za pośrednictwem

,,Formularzg do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszczatőwnieŻ

możliwośó składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczý

elektronicznej, na wskazany w pkt 10 adres ernail. Sposób sporządzenia

dokumentów elektľonicznych musi być zgody Z wmaganiarni okľeślonymi w

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w spľawie

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagafi technicznych

dla dokumentów elektľonicznych oraz śľodków komunikacji elektronicznej w

postępowaniu o udzielenie zamőwienia publicznego lub konkuľsie (Dz. U. z2020

poz. 2452) oruz rozporządzeniu Ministľa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

23 gľudnia 2020 ľ. w spľawie podmiotowych środków dowodowych otaz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może Żąđać, zamawiający od wykonawcy.

12. osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Marcin

Łaskawiec e-mail pľZ*ęlaľg1@mugpkęp"-m".pl t-e-l 5Q0 031 a2a

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni

posługiwać się numerem pľzedrniotowego postępowania.

14. Wykonawca możę zwrőcić, się do zamawiĄącego z wnioskiem o wyjaśnienie

treści SWZ.

15. Zamawiający jest obowiązaĺy udzielić, wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie

pőźniej niŻ na 2 dni przed upĘwem terminu składania odpowiednio ofert, pod

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpŁynął đo zamav,łiającego nie

pőźniej niŻ na 4 dni przed upĘwern terminu składania odpowiednio ofert.

16. JęŻeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15,

przedłuŻa teľmin składania ofeľt o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich

zainteresowanych wykonawcőw z wyjaśnieniami nięzbędnymi do należytego
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ptzygotowania i złoŻęnia ofeľt. 1ł,ĺ przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści

SwZ nie wpĘnął w teľminie' o którym mowa w ust. |5, zaĺnawiający nie ma

obowiązku udzielania wyjaŚnień SWZ oraz obowiązku przedłuŻenia terminu

składania ofeľt.

17. PrzedłuŻenie teľminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpĘwa na

bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SwZ.

l8. Skľóý uŻyte w SWZ oznaczają:

a) 1. _ ustęp

b) 1) - punkt

c)I- rozdział

WykonawcamoŻe złoŻyi tylko jedną ofeľtę.

Tręśó ofęľty musi odpowiadać tręści SWZ.

ofertę składa się na Foľmularzu ofeľtowym - zgodnĺe z Załącznikiem nr 1 do

swz. Wrazz ofertą Wykonawca jest zobowiązany złoŻyć:

I)Załącznik nr 1 A Parametry ofeľowanych Śmiecĺarek _ dokument nie

podlega uzupełnieniu bľak tego dokumentu powoduje odľzucenie oferty.

Jeżeli podane w załączniku 1A paľametľy nĺe będą zgodne z SWZ oferta

podlega odrzuceniu.

2) Pod dwa zdjęcia każdej ze śmieciaľek.

3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdzialę XI ust. 3 SWZ

QeŻeli dotyczy);

5) dokumenty, z ktőrych wynika prawo do podpisania ofeĘ; odpowiednie

pełnomocnictwa $eżeli doĘ cry).
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oferta powinna byó podpisana przez osobę upowaŻnioną do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy okľeśloną w rejestrze lub

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo

przez upełnomocnionego pľzedstawiciela Wykonawcy. w celu potwierdzenia, że

osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,

zamawiający Żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Infoľmacji o Działalności Gospodarczej lub

innego właściwego rejestru.

ofeľta oraz pozostałe oŚwiadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający

określił wzory w formie formularzy zamięszczonych w załącznikach do SWZ,

powinny byó sporządzone zgodĺie z Ęmi wzorami, co do treŚci oraz opisu

kolumn i wierszy.

Wykonawca składa ofeľtę za pośrednictwem ,,Formulaľza do złożenia, zmiany,

wycofania oÍeľty lub wníosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego rőwnieŻ

na miniPoľtalu. Funkcjonalność do zasryfrowania ofeľty ptzez Wykonawcę jest

dostępna dla wykonawców na miniPoľtalu, w szczegőłach danego postępowania.

W formularzv oferty Wykonawca zobowiązany jest podaó adres skrzynki oPUAP,

na którym prowadzonabędzie koľespondencja związaĺa z postępowaniem.

ofertę naLeĘ sporządzić w języku polskim.

ofeľtę składa się, pod rygorem niewaŻności, w foľmie elektľonicznej lub w postaci

elektľonic znej op atr zonej p odp i s em zaufany m lub p odp i s em os ob i sty m.

Sposób złoŻęnia oferty, w tym zasąlfrowania ofeĘ opisany został w,,Instľukcji

użytkownika'', dostępnej na stľonie : https : //minipoľtal.uz"p. gov.pll

JeŻe|i dokumenty elektľoniczne, przekarywane pÍzy uŻyciu środków

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębioľstwa w rozumieniu przepisów ustawy z đnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w

celu utrzymania w poufności Ęch informacji, przekazuje je w wydzielonym i

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jeđnoczęSnym zaznaczeniem polecenia
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,,Załącznik stanowiący tajemnicę pľzedsiębioľstwa" a następnie wraz z plikami

stanowiącymi jawną część naleŻy ten plik zaszyfrować.

1l. Do ofeĘ naleŻy dołączyć, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakľesie

wskazanym ww formie elektľonicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zavfanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyftowaó wtaz z

plikami stanowiącymi ofertę.

12. ofeľta moŻebyć, złoŻona tylko do upĘwu terminu składania ofeľt.

13. Wykonawca moŻe ptzed upĘwem terminu do składania ofert wycofaó ofertę za

pośrednictwem ,,Formularza do złożenÍa, Zmiany, wycofaniu oÍeľty lub

wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego tőwnięŻ na rniniPortalu.

Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika'' dostępnej na

rniniPortalu.

14. Wykonawca po upĘwie teľminu do składania ofeľt nie może skutecznie dokonać

zmiany ani wycofaó złoŻonej oferty.

15. Każdy dokument składający się na ofertę powinien byi czytelny.

16. Jeśli ofeľta zawiqa informacje stanowiące tajemnicę pľzedsiębioľstwa w

rozumieniu art. 11 ust.2 ustawy Z dnia 16 kwietnia 1993 ľ. o zwalczaniu

nieuczciwej konkuľencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca

powinien nie później niŻ w terminie składania ofert, zasttzec, Że nie mogą one być

udostępnione oraz wykazaó, iŻ zasttzęŻone informacje stanowią tajemnicę

pľzedsiębiorstwa.

17. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenĘ, w tym dokumenĘ

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, spotządzone w ję"yku obcym

przekazuje się wľaz ztłumaczeniem na językpolski.

18. Wszrystkie koszty związane zuczestnictwem w postępowaniu, w szczegőlności z

przygotowaniem i złoŻenięm ofeľty ponosi Wykonawca składający ofeľtę.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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1. Cęna oferty powinna być, wyraŻona w złotych polskich (PLN) z dokładnoŚcią do

dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

3. Wyliczona cena oferüy brutto będzie słuĘć, do poľównanĺa złoŻonych ofert i do

rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

4. IeŻeLi została złoŻona ofeľta, której wybór prowadziłby do powstania u

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia Il marca 2004

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z pőźn. zm.), dla

celów zastosowania kryteľium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do

przedstawionej w tej ofeľcie ceny kwotę podatku od towarów i usług' którą miałby

obowiązek rozliczyi. w ofercieo o której mowa w ust. l, wykonawca ma

obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego' Że vrybőr jego ofeĘ będzie prowadził do

powstania u zamaw iającego ob owi ązku p odatkowego ;

2) wskazania nazwy (ľodzaju) towaľu lub usługi, których dostawa lub świadczenie

będą prowadziĘ do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym

zamaw iaj ące go, b ez kwoty p o datku ;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą

wykonaw cy, będzie miała zastosowanie.

5.'V,ĺzőr Formularza ofertowego został opracowany pr7ł załoŻeniu, iŻ wybór ofeľty

nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w

zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązaĺy jest złoŻyć,

oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien

odpowiedn io zmody fikowaó treść form ularza.
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xvl. WYMAGANIA DDTY CLĄCE WADIUM

,,

1. Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium.

1. Wykonawcabędzie związany ofertąpÍZez okľes 30 dni, tj. do dnia2Ż.04.Ż02I r.

Bieg terrninu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania

ofert.

W prąlpadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upĘwem

tenninu związania ofertą wskazanego w ust. l, Zamawiający przed upĘwem

terminu związania ofoľtą zwrőci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie

zgody na pľzedłuŻenie tego terminu o wskazywarLy ptzęZ niego okres, nie dłuższy

niŻ30 dni.PrzedłuŻenie terminu związania ofeľtą wymaga złoŻenia ptzez

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody ĺa przedłuŻenie terminu

związania ofeľtą.

odmowa wyraŻeniazgody naprzeđłuŻęnie teľminu związania ofeľtą nie powoduje

utľaty wadium.

PtzedłuŻęnie terminu związania ofeľtą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłvŻeniem okľesu ważności wadiurn albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium naprzedłużony okľes związaĺia ofeľtą.

1. ofeľtę naleŻy złoĘć: poptzez Miniportal do dnia 24.03.2021 ľ. do godziny

09:00.

Ż. o terminie złoŻenia ofeľty decyduje czas pełnego przepľocesowania tľansakcji na

Minipoľtalu.

3. otwarcię ofeľt następ w dniu 24.03.202! ľ. o godzinie 10:00

J.

4.
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4. NajpóŹniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierua się ptzeznaczyć,

na sfi nansowanie zamówienia.

5. Niezwłocznie po otwaľciu ofert, udostępnia się

prowadzonego postępowania informacj e o :

1) nazwach albo irnionach i nazwiskach oraz

pľowadzonej działalĺości gospodaľczej albo

wykonawców, których ofeĘ zostały otwaľte;

2) cenach lub kosztach zawarĘch w ofertach.

.

TYCH KRYTERIÓw I sPosoBU OCENY oFERT

l. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamavłiający będzie się kierował

następującymi kryteľiami oceny ofert:

1) Cena (C) - waga kryterium 60%;

2) Termin płatnoŚcĺ (T)- waga kryteľium 40%.

1) Cena (C) - waga 600/o

cena najniŻszabtutto*

C- x 60 PKT

cena ofeĄ ocenianej brutto

* spośród wszystkich złoŻonych ofęrt niepodlegających odľzuceniu

Podstawą prryznania punktów w kryteľium ,,cena'' będzie cena ofertowa

brutto podana ptzęZ Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uvłzględniai wszelkie koszty jakie

Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Teľmin płatności (G) _ waga 40o/o

na stľonie inteľnetowej

siedzibach lub rniejscach

miejscach zamięszkania

a)

b)
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l.l.Punkty za kryterium termin płatności zostaną przyznane Wykonawcy na

podstawie oświadczenia doĘczącego terminu płatności zawartego w foľmularzu

oferty. Komisja dokona oceny poszczegőlnych ofert w kryterium teľmin płatności

w następujący sposób:

Termin płatności 30 dni _ 40 pkt,

Teľmin płatnoŚci 20 dni_20 pkt,

Termin płatnoŚci 10 dni - 10 pkt

2.Punktacj a przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofeľt będzie

liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmeĘki.

3.W toku badania i oceny ofeľt Zamawiający moŹe Żądać, od Wykonawcy wyjaśnień

doĘczących tľeści złoŻonej ofeľty, w tym zaoferowanej ceny.

4.Zanawiający udzieli zamówienia Wykonawcy' którego ofeľta zostanie vznafia za

najkoľzrystniejszą.

Zamawiający zawieľa umowę w spľawie zamőwięnia publicznego w tenninie nie

krótszrym niŻ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

naj korzystniej szej ofeľty.

Zamawiający moŻe zawrzeć umowę w spľawie zamówienia publicznego pľzed

upĘwem teľminu, o którym mowa w ust. I, jeŻeli w postępowaniu o udzielenie

zamówienia prowadzonym w trybiepodstawowym złoŻono tylko jedną ofertę.

W przypadku wyboru oferty złoŻonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed
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Zawarciem umowy w sprawie zamőwienia publicznego umowy ľegulującej

współpracę Ĺych Wykonawców.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i teľminie

wskazany ln pr zęz Zamaw iającego.

5. Wzór umowy stanowi załącznik nľ 4 do swz.
6. Dopuszczalnę zmiany umowy określa załącznik nr 4 do swz.

l.Zamawiający nie wymaga wniesieniazabezpieczęĺianaleĘtego wykonania umowy.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych we 'V,Izorze Umowy,

stanowiącym Załącznik nľ 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

3.

zobowiązaniem zaw artym w ofercie.

Zamawiający pÍzewiduje moŹliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treŚci

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.oľaz wskazanym

weWzorze Umowy, stanowiącymZałącznik nľ 4 do SWZ.

Zmianaumowy wymaga dla swej ważnoŚci, pod rygoręm niewaŻnoŚci, zachowania

foľmy pisemnej.

4.
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L Środki ochľony prawnej okľeślone w niniejszym dzia|e przysługują wykonawcy'

uczestnikowi konkursu oraz innemu podrniotowi, jeŻeli ma lub miał interęS w

uryskaniu Zamówienia lub nagľody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.Z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającęgo postępowanie o

udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkuľsie oraz dokumentów zamówienia

przysługuj ą rőwnieŻ otganizacjom wpisanym na listę, o któľej Ílowa w art. 469

pkt 15 p.z.p.otazRzęcznikowi MaĘch i Średnich Pľzedsiębioľców.

3. odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną Z przepisami ustawy czynność Zamawiającego' podjętą w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na pľojektowane

postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do któľej

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. odwołanie wnosi się do PręzęsaIzby. odwołujący ptzekazuje kopię odwołania

zamawiającemu ptzed upływem terminu do wnięsienia odwołania w taki sposób,

aby mógł onzapoznaó się z jego treŚcią ptzed upĘwem tego teľminu.

5. odwołanię wobec tľeści ogłoszenia lub tľeści SwZ wnosi się w terminie 5 dni od

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamőwień Publicznych lub tľeŚci

SwZ na stľonie internetowej.

6. odwołanie wnosi się w teľminie:

l) 5 dni od dnia przekazania infoľmacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeŻeli informacja została przekazana przł uĘciu

środków komunikacj i elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeŻe|i informacja została przekazana w sposób inny

niż okľeślony w pkt 1).
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2.

3.

4.

5.

Nr pos tępowan ia : MZGOK ZP .l .Ż02I .

odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŻytej starannoŚci można

było powziąć, wiadomoŚó o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia

Na oľzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o którym nrowa w art. 519

ust. 1 ustawy P.z.P., stľonom oraz Llczestnikorn postępowania odwoŁawczego

przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 ľ. - Kodeks postępowania cywilnego o

ap elacj i, j eŻe|i pľzep i sy niniej szeg o r ozdziału ni e stan o wią inaczej .

Skargę wnosi się do Sądu okľęgowego w Warszawie - sądu zarnówień

pub l iczny ch, zw anego dalej'' s ądetn zamőw ieÍĺ pub l iczny ch'' .

Skargę wnosi się za poŚrednictwem Pľezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia

doręczenia orzeczeniaIzby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.

519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis pľzeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatota .uqyznaczonęgo w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012 ľ. - Prawo pocztowe jest ľównoznaczne z jej

wniesięniem.

Prezes lzby przekazuje skaľgę wraz z aktami postępowania odwoławczego do

sądu zamówień publicznych w terminie7 dni od dnia jej otrrymania.

6.

Załqcznik nr 1 Formularz ofertowy

Załqcznik nr I Á Paľametľy ofeľowanych śmieciarek

Załqcznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ĺ o spełnianiu

warunków udziału w postępow aniu

Załqcznik nľ 3 Wykaz dostaw

Załqcznik nr 4 W'zór umowy
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Nľ postępowan ia : MZGOK ZP .1 .202l'

Załqcznik nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załqcznik nr 6 _ oświadczenie o aktualności informacji

Zalączniknr t

Pieczęć, Wykonawcy

OFERTA

Składając ofeľtę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamőwienia publicznego

pľowadzonym W trybie podstawowym pn. ,,Dostawa uŻywanych samochodów

Śmieciarek'' oferujemy wykonanie niniejszego zamőwieĺia zgodnie wymaganiami

zawaĘmi w SWZ, na waľunkach okľeślonych w istotnych postanowieniach umowy'

zakwotę:

zł brutto

słownie złoĘch:

brutto

Cenazawieľapodatekz3% VAT, w kwocie .........zł.

TeľmÍn płatności faktury....... dni

oświadczam, żejestem/nie jestem maĘm /śľednim przedsiębĺoľcą.

oświadczam, Że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w postępowaniu. 13 lub

postępowaniu. 14 RoDo wobec osőb fizycznych, od których dane osobowe bezpośľednio lub

pośrednio poryskałem w celu ubiegania się o udzielenie postępowaniu publicznego w
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Nľ pos ĺępowania : I|ĺ4ZGOK ZP .I .Ż0ŻL

niniejszym postępowaniu. pn ,,Dostawa używanych samochodów śmieciaľek'' pľowadzonego

przez Międzygminny ZaVJad Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

1. oświadczamy, że:

1) zobowiązujemy się wykonai zamówienie w teľminie 7 dni od dnia zwaľciaumowy
2) akceptujemy warunki płatności;

3) zapozsla|iśmy się z waľunkami podanymi przez Zamawiającego w SwZ i załączonej

dokumentacji i nie wnosimy do nich ŻadnychzastrzeŻen,

4) uryskaliśmy wszelkie niezbędne infoľmacje do pľzygotowania ofer1y i wykonania

zamówienia.

5) akceptujemy waľunki umowy oraz termin realizacji pľzedmiotu zamówienia podany

ptzezZamawiającego'

6) uwaŻamy się za związanych niniejszą ofer1ą pruez 30 dni od dnia upływu terminu

składania ofert,

7) podwykonawcom zamierzamy powieľzyć wykonanie następujących części

zamőwienia:

a) .. ...

8) Nazwy i adresy podwykonawców.

2. W prrypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcía umowy

w miejscu i terminie wskazanym pÍzezZamawiającego;

3. oferta zostałazłoŻonana ... .. stľonach

4. Do ofeľty dołączono następujące dokumenty:

a

Nazwa i adres WYKONAWCY :

NIP..........

REGON

Adres, na który Zamawiający powinien pľzesyłaó ewentualną koľespondencję:

osoba :wyznaczona do kontaktőw zZamawiającym:
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Nľ postępowania: MZG0K ZP.I.2021.

numer telefonu: (**)

e-mail

Podpis osób upralunionych do skladallia świadczeń

woli inieniu lľykonavq, oľaz pieczqtka / pieczqĺki

Zalącznik nr 2 do SwZ

Pieczęé Wykonawcy

ośwĺadczenĺe wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 1 1 wľześnia2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawaPzp), o braku podstaw do wykluczęLiai
o spełnianiu waľunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa uŻywanych
Samochodów śmieciarek pľowadzonym przez Międzygmiĺ'ny ZaVJad Gospodaľki odpadami
Komunalnymi Sp. Z o.o oświadczam) co następuje:

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu okľeślone ptzęz Zamawiającego

w Rozdziale VIII ust.2. SWZ

( P o dp i s o s ó b up r aw n i o ny c h do r ep r ez ent ow ani a ĺ4ĺy ko naw cy)
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Nľ postępowania: MZGOK ZP.1.202I.

oświadczam, Że w celu wykazania spełniania waľunków udziału
w postępowaniu, okľeślonych przez zamawiającego w Rozdziale VIII ust'2
i polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i olcreślić odpowiedni ząlĺres dla wsknząnego podnliotu).

(miejscovośó),dnia. ..... r.

( P o dp i s o s ó b up r aw ni o ny ch do r epr ez ent ow an i a ĺIĺy ko n aw cy)

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. l08 ust. I oraz

w aľt. 109 ust 1' pkt I,4 ustawy Prawo zamőwień publicznych

(Podpis osób uprawnionych do reprezentowania ĺľykonawcý

oświadczam, Że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. .. .... ustawy Pzp (podać majqcq zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. /08 ust. 1 pkt 1, Ż, 5 í 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,
Że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2. ustawy Prawo zamőwien
publicznych podj ąłem następuj ące środki napt aw czę:

( P o dp i s o s ó b up r aw ni ony ch do r epľ ez en t ow a ni a ł/'y ko n aw cy)
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Oświadczam, Że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczęniach są aktualne

i zgodne z prawdą oÍaz zostĘ przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadz enia zamawiaj ącego w błąd pr zy pľ zedstawianiu infoľmacj i.

(nliejscolĺość), dnia. .'.... ľ.
(Podpis osób uprawnionych do ľeprezentowania lľykonawcy

Załącznik nľ 3 do swz

Pieczęi Wykonawcy

Wykaz dostaw

Do niniejszego wykazu naleĘ dołączyć, dokumenty potwierdzające, Że wyŻej wymienione
dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadamí i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

Lp.

Opis
p rzedmiotu zamólu ien ia
k ulłzględnienienl
wykazania realizacji
okľeśIonego zakľesu)

CaIkowiĺa
wartość brulto

w PLN

Termin reolizacji Nazwa Odbiorcy

Dala
roznoczecia

Data
zakoriczenia

I

z.

3.

4.
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Nr postępowania: MZGOK ZP.I.202I.

Podpis osób tlprawnionych do składania

ośrviadczelĺ woli w imieniu Wykonawcy

onz piecątka / piecząlki

Za|ączniknr 5 do swz

Pieczęé Wykonawcy

o ŚwrłocZENIE wYKoNAwcY

dziaŁając w imieniu 1narzecz:

ubiegając się o udzielęnie zamőwienia publicznego pn.: ,'Dostawa uŻywanych samochodów
śmieciaľe'' pľowadzonęgo pÍzez Międzygmirny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. oświadczamy' co następuje:

_oświadczamy, Że nĺe należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w aft. 108 ust. 1 pkt

5 ustawy Pľawo Zamowięn Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochľonie konkuľencj i i konsumentów (D z.U .20Ż0 poz. I 07 6)*
_oświadczamy, Że naleĘmy do tej samej gľupy kapitałowej, o któľej mowa w aľt. 108 ust. l
pkt 5 ustawy Pľawo Zamőwiefi Publicznych, tj. w ľozumieniu ustawy z đnia 16 lutego 2007 r.

o ochľonie konkuľencji i konsumentów (Dz.U.2020 poz. 1076)* co podmioty wymienione
ponizej (na|eĘ podaó nazry i adresy siedzib)*:

Lp. Nazwa (firma) Adľes siedzibv

2
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Nr pos tępowani a : i|dZG0K ZP .1 .202I .

podpis osoby upowaŹnionej do

ľepľezentowania Wykonawcy

Za|ączniknľ 6 do SwZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

działając w imieniu inarzecz:

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa uzywanych

samochodów śmieciaľek'' pľowadzonego ptzez Międzygminny Zakład Gospodaľki

odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. oświadczamy że informacje zawarte w oświadczeniu, o

którym mowa w aľt. 125 ust' 1 p.z.p.w zakľesie odnoszącym się do podstaw wykluczenia

wskazanych w aľt. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. orazw zakľesie podstaw wykluczenia wskazanych

w aľt. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. są aktualne.
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Data podpis

Załączniknľ 4 do SwZ

WZOR UMOWY

zawarta w dniu ....roku w lanczycach pomiędzy:

Międzygminnym ZakŁadem Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z o'o.) Janczyce 50 ,

27-55Ż Baćkowice, KRS 0000462775, Nip 8631698913' Regon 2606980163

ľeprezentowanym przez

1 .Pľezesa Zaĺządu Spółki _ Leszka Wołowca

zwanym w dalszej części Umowy ,rZamawiającym''

a

ľepľezentowanym

ptzez:.

Zwanym w dalszej części Umowy ,,Wykonawcą''

Wyłonionym w wyniku pľzepľowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie

przek<ĺaczającej progów unijnych o jakich stanowi aľt' 3 ustawy z II vĺrzęśnia2019 r. - Pľawo

zamőwień publicznych (Dz. U . z 2019 r. poz. 2019 z pőżn. zm.)
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$1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z ofertą z dnia ... 202I ľ. Wykonawca spľzedaje, a Zamawiający

kupuje trzy śmieciaľki

Z.Szczegőłowę okľeślenie przedmiotu umowy zawaťrc jest w ,,Szczegőłowym opisie

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nľ 1 do umowy'

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

wydać oraz przenieśó na rzecz Zamawiającego własnośó pľzedmiotu umowy' a

Zamawiający odebľaó i zapłacić Wykonawcy naleŻną cenę za wykonanie pľzedmiotu

niniejszej umowy.

4. Miejsce dostawy Międzygmiĺlrry Zal<ł'ad Gospodaľki odpadami Komunalnymi Sp. z

o.o., Jancryce 50

5.Wykonawca na 3 dni ptzeđ dostawą poinfoľmuje zamawiającego dľogą mailową na

adrespr4".eh"r-gi.@p_zgpk_'c'qm"p-lodostawiepojazdu.

6. Wykonawca oświadcza, Że jakośó pojazdu odpowiada powszechnie obowiązującym

standaľdom i noľmom przyjętym dla spľzętu tego ľodzaju.

7. Wykonawca zobowiązuje się zĺealizowaó przedmiot niniejszej umowy zgodnie

z jej treścią, Specyfikacją Waľunków Zamőwienia oruz z}'oŻoną ptzez Wykonawcę

ofeĺą przetaĺgową.

8. Pľawa własności do pojazdu przejdą na ZamawiĄącego z chwilą podpisania

bezusteľkowego pľotokołu odbioru.

9. W razie stwieľdzenia wad lub bľaków w pľzedmiocie umowy Zamawiający w terminie

3 dni roboczych złoĘ Wykonawcy pisemną reklamację.

l0.Wykonawca jest zobowiązany w teľminie 7 dni rozpatrzyi ľeklamację i udzielii

Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamacje uznaje. W razię reklamacji jest

zobowiązany niezwłocznie wymienió pľzedmiot umowy na wolny od wad lub wady

usunąć.

ll.Wykonawca oświadcza, że samochőd wľaz z wyposaŻeniem będący przedmiotem

umowy stanowiący jego własnośó jest wolny od wad prawnych i ťĺzycznych, praw

i obciąŻeń ze stľony osób tľzecich oraz nie toczy się względem niego Żadne
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postępowanie sądowe, zabezpíeczające, egzekucyjne ani inne, któľego pľzedmiotem

jest ten pojazd ani nie stanowi on pľzedmiotu zabezpieczenia, otaz Żę jest wolny od

wszelkich roszczen osób tľzecich.

12. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów do ľejestracji w Polsce lub komplet

dokumentów poj azdu zaľej estľowanego w Polsce.

1 3 . Samochody powinny po siadać w aŻne badania techniczne.

$2
Teľmĺn wykonanĺa zamĺíwienia

1.Wymagany teľmin wykonania zamówienia7 dni od dnia zwarciaumowy

$3
obowiązkĺ stľon

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŻy:

1 )Pľotokolarne odebranie dostarczonego poj azdu.

Z)Zapłata Wykonawcy wynagrodzeniana warunkach okĺeślonych w $ 4 niniejszej Umowy.

2. Do obowiązków Wvkonawcy należy:

l)Dostawa na własną odpowiedzialnośó oruz naleĘte zabezpieczenie dostaľczonego

pojazclu. Ryzyko uszkodzęnia lub utľaty pľzedmiotu umowy leĘ po stronie

Wykonawcy do czasu dostaľczenia ZamawiĄącemu przedmiotu umowy.

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

transportu do miejsca wykonania dostawy.

3)Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyó

następuj ące dokumenty:

a)Instľukcję obsługi do śmieciarki w weľsji papieľowej i elektľonicznej ,

b)Katalog częŚci zamiennych w weľsji papieľowej i elektľonicznej,

4)Wszystkie wymienione powyŻej dokumenty powinny byó dostarczone Zamawiającemu

w języku polskim.
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$4
Wyna gľod zenie Wykonawcy

l.Wynagľodzęnie Wykonawcy z tytułu rea|izacji przedmiotu umowy okľeślonego w $ 1.

umowy wynosi:

- netto .......zł (słownie: ....zł)

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

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

ss
Zapłata wyna gro d zenia Wykon awcy

l.Podstawą do wystawienia faktury, stanowić, będzie pľotokół odbioru podpisany przęz

pľzedstawicielĺ Zamawiającego i Wykonawcy po przeprowadzeniu ľozľuchu oraz jazđy

próbnej z wynikiem pozytywnym

2.Płatnośó wynagľodzenia Wykonawcy nastąpi pľzelewem na ľachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania pľawidłowo

wystawionej faktury.

3.Za dziefi otrzymania faktury prryjmuje się datę jej dostaľczenia wraz Z protokołem odbioľu

do Międzygminnego Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. zo.o., Janczyce 50

4.W ptzypađku stwierdzenia niezgodności dostawy pod względem jakości, ilości lub

przedm i otowo ś ci, Zamawiaj ący wstľzym a zapŁatę faktury.

S.Błędnie wystawiona faktuľa moŻe spowodowai ĺaliczęnie ponownego 30 dniowego

terminu płatności od daty otrrymaniapľawidłowo wystawionej faktury.

6.Za datę zapłaty pľzyjmuje się datę uznaniaptzez bank ľachuĺlkuZamawiającego.

7. Na faktuľze wykonawca będzie zobowiązany wyszczegolnió ceny za poszczególne

śmieciaľki.

8.Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzęnia naleŻnego dla

Wykonawcy ztytułurea|izacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

l)Zamavłíający zastrzega sobie pľawo rozliczenia płatności wynikających z umory za

pośľednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

2)Wykonawca oświadcza, że ľachunek bankowy wskazany na fakturze
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a)jest ľachunkiem umożliwiającym płatnośó w ľamach mechanizmu podzielonej płatności, o

którym mowa pov,yżej.

b)jest ľachunkiem znajdującym się w elektľonicznym wykazie podmiotów pľowadzonyrn od 1

września 2019 r. ptzez Szefa Kľajowej Administľacji Skaľbowej, o którym mowa w ustawie

o podatku od towarów i usług.

9.W pľrypadku gdy ľachunek bankowy wykonawcy nie spełnia waľunków okľeŚlonych w

ust. 8 pkt 2, opőźnienie w dokonaniu płatności w teľminie okľeślonym w umowie, powstałe

wskutek bľaku możliwości rcalizacji przez Zamawiającego płatności wynagľodzenia z

zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądŹ dokonania płatności na ľachunek objęty

wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Żądania od Zanlavłiającego jakichkolwiek

odseteVodszkodowań lub innych toszczeÍĺztytułu dokonania nieterminowej płatności.

s6
Kary umowne

1. W pľzypadku niewykonania lub nienaleŻytego wykonania niniejszej umowy lub jej

części, Wykonawca zobowiązuje się zapłació Zamauĺiającemu kary umowne w kwocie

odpowiadającej:

l)5 % wynagrodzenia brutto określonego w $ 4 niniejszej umowy' w przypadku gdy

Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy lub jej części zpowodu okoliczności, za

któľe odpowiedzialnośó spoczywa na Wykonawcy,

2)0,2 oÁ wyĺagrodzenia bľutto okľeślonego w $ 4 niniejszej umowy za przekroczęnie

teľminu dostawy, o którym mowa w $ 2 niniejszej umowy zakażdy rozpoczęty dzieŕl

zwłoki;

3)0,2 oÁ wynagrodzenia brutto okľeślonego w $ 4 niniejszej umowy' w przypadku

przek<roczenia czasu napľawy gwaľancyjnej zakaŻdy rozpoczęÍy dzień zwłoki;

2. w pľzypadku na|íczęnĺa Wykonawcy kaľ umownych, o których mowa powyżej,

Zamawiający wystawi notę obciążeniową i potrąci ĺaleŻną mu kwotę z wynagrodzenia

Wykonawcy przy opłacaniu którejkolwiek z faktur za realizację przedmiotu niniejszej

umowy' na co Wykonawca WraŻa zgođę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania

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

j ej otr zy mania pr zez Wyko nawc ę.
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3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić, Wykonawcy kaľę umowną w kwocie

odpowiadaj ącej 5 Yo wynagrodzęnia bľutto określonego w $ 4 niniejszej umowy' w przypadku

gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy lub jej częśct z powodu okoliczności, zaktőre

odpowiedzialno ść spo czywa na Zamaw iaj ący m.

4.W prrypadku, gdy wartośi roszczęn z tytułu niewykonania lub niena|eŻytego wykonania

niniejszej umowy' przewyŻsza war1ośó przewidzianych kaľ umownych, Zamawiający moŻe

dochodzió odszkodowania na zasadach ogólnych'

5.Zamawiający maprawo Żądać, od Wykonawcy odszkodowania nazasadach ogólnych, jeŻeli

Wykonawca nie wykonuje,bądźnienaleĘcie wykonuje pozostałe zobowiązania wynikające z

niniejszej umowy' niewymienione powyżej'

6. Maksyma|na łączsla wysokośó kar umownych o których mowa w $7, ktőre Zamawiający

moŻe nalicryć, wykonawcy nie może ptzekroczyć 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia

ryczałtowego brutto Wykonawcy. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego

do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasađach ogólnych, jeŻe|i

waľtośi powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeŻe|i szkoda powstała z
ptzyczyn, dla których stľony nie zastrzegły kaľ umownych.

7.Zamawiający ma prawo do potľącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświađcza, Że wyraża zgođę na potrącenie, w

ľozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności ztytułu kar umownych

pr zewidzianych w ni ni ej s zej umo wi e, z pr zy sługując e g o mu wyn ag r o dzenia.

8.W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

pľzysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą

szczegőłowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia przekaŻe ją Wykonawcy pocztą.

Stľony ustalają, iż terminem wymagalności naleŻności z tytułu kaľ umownych wynikaj ących z

niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciąŻającej

stľonę ztytułu tych kar umownych.

s7
odstąpienĺe od umowy pYzez Zamawiającego.

I. Oprőcz wypadków wymienionych w tľeści Kodeksu Cywilnego oľaz ustawy Prawo

zamówień publicznych, Zamawiającemu pľzrysługuje pľawo odstąpienia od niniejszej
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umowy lub jej niezrealizowanej częścizwaŻnychpowodów, wterminie do 14 dni|icząc

od dnia stwieľdzenia ich wystąpieniapÍzezZamawiającego. ZawaŻne powody uważa się

pľzypadki gdy:

1) teľmin realizacji przedmiotu niniejszej umowy' o którym mowa w $ 2 niniejszej umowy'

zostanie przekroczony o więcej niŻ 14 dni z powođu okoliczności leżących po stľonie

Wykonawcy;

2) Zamawiający stwierdzi wady ťlzyczne lub prawne spľzętu, a Wykonawca nie usunie ich w

W zruaczony m pr zez Zamaw iĄ ące g o term i ni e ;

3) Wykonawca níe ľozpoczýlub nie podjął rea|izacji pľzedmiotu niniejszej umowy' mimo

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

4) Wykonawca nie ľealizuje pľzedmiotu niniejszej umowy zgođnie z niniejszą umową lub

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie zmienił sposobu realizacji

niniejszej umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w teľminie

okľeślonym w tym wezwaniu.

$8
Nadzóľ nad ľealizacją umowy

1. Nadzór i z ramienia Zamawiającego spľawowaó będzie: Pan Marcin Łaskawiec tel.

500 03 1 424, meil przetarg!@m-zgpk.com.pl

2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną w osobie:

se
Zmiana umo\ľy

l. Stľony dopuszczają możliwośi dokonaniazmianpostanowień umowy w stosunku do treści

ofeľty:

l)w prrypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim pľzypadku

ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczaŁtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem

obowiązującej stawki podatku VAT;

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

dostosowanie tľeści umowy do aktualnego stanu pľawnego. Zmiana wymaga
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zgŁoszenia w foľmię pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia infoľmacji stanowiącej

podstawę do wpľowadzenia zmían. Zmianata możę spowodować v,rydłuŻenie teľminu

wykonania pľac i nie spowoduje zmiany wynagľodzenia Wykonawcy. Inicjatoľem tej

zmiany moŻe by ć, Zamawiający lub Wykon aw ca;

2.Zamawiający dopuszcza zmianę teľminu wykonania pľzypadku opőżnienia w dostawie

sprzętu który ma zostai dostaľczony do montażu. Inicjatoľem zmiany moŻe byó

wykonawca lub Zamawiający. Zmiana ta zostanie dokonana w foľmie pisemnej w drodze

aneksu. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

3. Stľony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie infoľmują się

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 nanaleŻyte wykonanie tej

umowy' o ile taki wpływ wystąpił lub moŻe wystąpió. Stľony umowy potwieľdzają ten

wpływ dołączając do informacji, o któľej mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub

dokumenty, któľe mogą dotyczyć, w szczegőlności:

1) nieobecności pľacowników lub osób świadczących pracę za WÍLagrodzeniem na

innej podstawie niż stosunek pracy, któľe uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć, w

r ealizacji zamőwienia;

2) decyzjí wydanych pÍzez Głównego Inspektora Sanitaľnego lub działającego z jego

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektoľa sanitarnego, w związku z

przeciwdziałaniem COVID-19, na\<ł.adających na wykonawcę obowiązek podjęcia

okľeślonych czynno ści zapobiegaw czy ch lub kontľolnych;

3) poleceń wydanych ptzęz wojewodów lub decyzji wydanych przez Pľezesa Rady

Ministľów związanychzprzeciwdziaŁaniem COVID-19, o których mowa w ar1. 11 ust.

I i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegőlnych ľozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choľób

zakaźnych oľaz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020,poz.374 zpőźn.

zm.);

4) wstrzymania dostaw pľoduktów, komponentów produktu lub mateľiałów, trudności

w dostępie do sprzętu lub trudnościw rcalizacji usług tľansportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 14, w zakľesie w jakim dotyczą one

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

 .KaŻda ze stron umowy' o której mowa w ust. 3, moŻe żądać, przedstawienia dodatkowych

oświadczeń lub dokumentów potwieľdzających wpływ okoliczności związanych z

wystąpieniem CoVID-l9 nanaleĘte wykonanie tej umowy.
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5. Strona umowy' na podstawie otľzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w

ust. 3 i 4, w teľminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje dľugiej stronie swoje

stanowisko, wÍaz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o któľych mowa w

ust. 3, nanaleĘtejej wykonanie. JeŻeli strona umowy ottzymała kolejne oświadczenia lub

dokumenty, teľmin liczonyjest od dnia ich otrzymania.

6.Zamawiający, po stwierdzeniu, Żę okoliczności związane z wystąpieniem CoVID-19, o

których mowa w ust. 3, mogą wpłynąó lub wpływają na na\eżyte wykonanie umowy,

moŻe w uzgođnieniu z wykonawcą dokonaó zmiany umowy' w szczegőlności przez:

1) zmianę termirru wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług,

3) zmianę zakľesu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagľodzenia

wykonawcy

_ o ile wzľost wynagľodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie pľzekľoczy 50oÁ

waľtości pierwotnej umowy.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, Że okoliczności związane

z wystąpieniem CoVID-l9, mogą wpłynąi lub wpływająnanaleŻyte wykonanie łączącej

ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części,

uzgadĺiają odpowiednią zmianę tej umowy' w szczegőlności mogą zmienii teľmin

wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesió wykonywanie umowy lub jej części,

zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienii zaŁłes wzajemnych świadczeń.

s10
PostanowÍenia końcowe

1. W spľawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczegőlĺości zastosowanie

pľzepisy pľawa:

l)ustawa z dnia z Il września 2019 r. - Pľawo zamőwiefi publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz,201'9 zpőźn. zm.)

2)ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 ľ. Kodeks cywilny (Dz. U. z2020 Í. poz. 1740 z pőźn.

zm.).

2. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z rea|izacji

niniejszej umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Zarnawiającego.
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7-ałącniknr 1 opis pzedmiotu umowy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

1. Samochód śmieciaľka do zbióľki odpadów wielkogabarytowych

1. Pojazdużywany

2. Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej ĺiŻ2012

3. Pľzebieg nie większy niż2l0.000 km

4.Pojazd seľwisowany

5. Pojazd bezwypadkowy

6. DCM 26 ton

7. Ulďad jezdny:

. Trzy osie

. Pięľwsza oś z zawieszeniem mechanicznym (resor)

. Dľugaoś zzawięszeniempneumatycznymkołabIiżniacze

3. Umowę sporządzono w
Zamawiaj ącego' j eden dla

3 jednobľzmiących

Wykonawcy.

egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

a

8

a

Trzecia oś skrętna

Regulowane zawies zenie

GłębokośibięŻnika na osi napędowej _ nie mniej niż 10 mm

. Silnik

WysokopręŻny

Norma emisji spalin minimum Euľo 5

. Moc silnika minimum 320 KM

. Chłodzony cieczą

. Co najmniej 6 cylindrowy

. wydech do góry

9. Układ kierowniczy

a
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. Ze wspomaganiem hydraulicznym

. Kierownica po lewej stľonie pojazdu

. Kierownica zregulacją kąta połoŹenia

10. Układ przeniesienia napędu

. Skrrynia biegów automatyczna

. Blokada mechanizmu ľóżnicowego

1 1. Układ hamulcowy

. DwaniezaleŻne układy prződiĘł

. Układ ABS

12. Kabina

. Fabrycznie co najmniej 3 osobowa

. Fotel kierowcy pneumaĘczny

. Fotele zpasami bezpieczeństwa

. Instalacja ľadiowa

. Radioodtwaruacz

. Tachograf cyfľowy

. Lusterka wsteczne podgrzewane

. El. steľowane szyby

. El. stęrowane lustęrka

. Klimatyzacja

. Blendaprzeciwsłoneczna

13. Zabuđowa śmieciarki

. Pojemnośó minimum 2I m3

. Kamera toboczazĘłu zabudowy

. Zasyp zasilany hydraulicznie

. Steľowanie zkabiĺy orazzĘłupojazdu

. Wrzutnik do obsługi pojemników - dwudzielny
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. Zasyp otwarty

. Wrzut dolny

Wysokość załadunku od zierni _ maksymalnie 120 cm

Szeľokośó zasypu _ minimurn 180 cm

. Stopnie dla obsługi

. oświetlenie roboczę

. Lampy ostľzegawcze

. IJchwyty do opróżniania pojemników 1100 l

. Poptzeczne wzmocnienia zabudowy

14. Wymiary i inne pararnetry techniczne:

. Długośó - nie większa niż 10,0 m

. Ładowność _ nie mniej niż l0 ton

. Kabinaizabudowa w jednym koloľze

. Brak śladów korozji na kabinie i zabudowie

15. Inne parametry:

. AdBlue

. ASR

. Retaľdeľ

. Tempomat

. Elektľoniczny ogranicznik kontroli prędkoŚci

. wlew paliwa zamykaĺy na kluczyk

2. Samochód śmieciaľka do zbĺóľkĺ odpadów komunalnych zmieszanych

1. Pojazd uĘwany

2. Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej niŻ20l2

3.Przebieg nie większy niż 95.000 km
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4.Pojazd serwisowany

5.Pojazd bezwypadkowy

6. DCM 26 ton

7 . Układ jezdny:

. Trzy osie

. Pierwsza oś z zawieszeniem mechanicznym (resor)

. Drugaoś zzawieszeniempneumatycznymkołabliźniacze

. Trzecia oś skrętna

. Głębokość bieŻnika na osi napędowej _ nie mniej niż 10 mm

8. Silnik

. Wysokoprężny

. Norma emisji spalin minimum Euro 5

. Moc silnika minimum 320 KM

. Chłodzony cieczą

. Co najmniej 6 cylindľowy

. Wydech do góry

9. Układ kierowniczy

. Zę wspomaganiem hydraulicznym

. Kierownica po lewej stronie pojazdu

. Kierownica zregulacjąkątapołoŻenia

l0. Układ przeniesienia napędu

. Skrryniabiegów automatyczna dwunastobiegowa

. Blokada mechanizmu róŹnicowego

1 1. Układ hamulcowy

. DwaniezalęŻne układy prződiĘł
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. Układ ABS

12. Kabina

. Fabrycznie co najmniej 3 osobowa

. Fotel kierowcy pneumatyczny

. Fotele zpasarni bezpieczęhstwa

. Instalacja radiowa

. Radioodtwaruacz

. Tachogľaf cyfĺowy

. Lusterka wstęczne podgľzewane

. E,1. sterowane szyby

. El. sterowane lusteľka

. klimaĘzacja

. blendaprzeciwsłoneczna

13. Zabudowa śmieciarki

. Pojemnośó minimum 22 m3

. KameraroboczazĘłuzabudowy

. Zasyp zasilany hydľaulicznie

. Sterowanie zkabiĺy orazZĘłupojazđu

. Wrzutnik do obsługi pojemników - dwudzíe|ny

. Zasyp otwaĘ

. W'ľzut dolny

. wysokość załadunku od ziemi - maksymalnie 120 cm

. Szęľokość Zasypu - minimum 180 cm

. Stopnie dla obsługi

. oświetlenię robocze

. Lampy ostrzegawcze
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Uchwyty do opľóżniania pojemników 1100 l

14. Wymiary i inne paľametry techniczne:

. Długośó _ nie większa niż 10,0 rn

. Ładownośó _ nie mniej niż 10 ton

. Kabinai zabvdowa w jednyrn kolorze

. Brak śladów koľozji na kabinie i zabudowie

15. Inne parametry:

. AdBlue

. ASR

. Retarder

. Tempomat

. Elektroniczny ogranicznik kontroli pľędkości

. Wlew paliwa zamykany na kluczyk

3. Samochód śmĺeciarka dwukomorowa do selekĘwnej zbiórki odpadów

l. PojazduŻywany

2. Rok pierwszej rejestracji nie wcześniej niŻ2010

3.Przebieg nie większy niż 350.000 km

4.Pojazd seľwisowany

5.Pojazd bezwypadkowy

6. DCM 26 toĺ
7. Ukłađ jezdny:

. Trzy osie
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Pierwsza oś z za:wieszeniem mechanicznym (resor)

D ru ga o ś z zaw ies z en i em p n eurn aty czny m koŁa bliźniacze

Trzecia oś skľętna

Regulowane zawies zenie

GłębokoŚó bieżnika na osi napędowej _ nie mniej niz 10 mm

8. Silnik

. Wysokopľężny

. Norma emisji spalin minimum Euro 5

. Moc silnika minimum 320 KM

. Chłodzony cieczą

. Co najrnniej 6 cylindrowy

. Wydech do góry

9. Układ kierowniczy

. Zę wspomaganięm hydľaulicznym

. Kierownica po lewej stronie pojazdu

. KieľownicazregulacjąkątapołoŻenia

Układ przeniesienia napędu

Skrzynia biegów automatyczna dwunastobiegowa

B l okada me chanizmu r ő Żnicowe g o

10.

a

a

I

a

a

1. Układ hamulcowy

Dwa nięzalęŻne układy prződitył

Układ ABs

12.Kabina

. Fabrycznie co najmniej 3 osobowa
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. Fotel kierowcy pneumatyczny

. Fotele zpasami bezpieczęÍÉtwa

. Instalacja radiowa

. Radioodtwaruacz

. Tachogľaf cyfľon,y

. Lusterka wsteczne podgľzewane

. El. sterowane szyby

. El. steľowane lusterka

. klirnatyzacja

. blendaprzeciwsłoneczna

13. Zabudowa śmieciarki

. Pojemność minimum 20 m3

. Dwie komory zpodziałem w przybliżęniu t:2 np. 6,5 m3: 13,5m3

. KameraroboczazĘłuzabudowy

. Zasyp zasilany hydraulicznie

. Sterowanie zkabiĺy otazZĘłupojazdl

. Zasyp otwaĘ

. Wrzut dolny

. wysokość załaduĺkll od ziemi _ maksymalnie l20 crn

. Szerokośó zasypu _ minimurn 190 cm

. Stopnie dla obsługi

. oświetlenie ľobocze

. Lampy ostrzegawcze

. IJchwyty do opróżniania pojemników 1100 1

. Jeden odwłok

. Zabezpieczenie przed wysypaniem odpadów z nieoprőŻĺianej komory
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Nr postępowania: MZG0K ZP.I.202l.

14. Wymiary i inne parametry techniczne:

. Długość _ nie większaniż I0,0 m

. Kabinai zabudowa w jednym kolorze

. Brak śladów korozji na kabinie i zabudowie

15. Inne parametry:

. AdBlue

. ASR

. Retaľder

. Tempomat

. Elektroniczny ogranicznik kontroli pľędkości

. Wlew paliwa zamykany na kluczyk
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