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Nr referencyjny nadany sprawie przez ZamawiaAcego: 18/2014 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: 

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ladowarki dla Miejskiego 
Przedsicbiorstwa Wodockgow i Kanalizacji w Zduitskiej Woli Sp()Ika z o.o." 

I. Nazvva i adres Zamawiajgcego 

Miejskie Przedsicbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Spolka z o.o. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdwiska Wola, woj. lodzIde 
Tel. 43 823-31-97 wew. 21, fax 43 823 24 06, e-mail: mpwik@mpwiladw.com.pl  
zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym dla Lodzi-Srodmidcia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego 
Rejestru Sadowego pod numerem 0000128732 
NIP 829-000-76-57 Regon 730335959 

111 H. Tryb udzielenia zamowienia 

Przetarg nieograniczony 
Postcpowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania ZamOwien Miejslciego 
Przedsicbiorstwa WodociagOw i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Sp(Aka z 0.0. dostepnym 
na stronie intemetowej SpOlki : www.mpwikzdw.com.pl   

Opis przedmiotu zamowienia 

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje: 
Dostawc fabrycznie nowej (rok produkcji 2014) koparko-ladowarki kolowej : sztuk 1 
spelniajacej nastcpujqce wymagania: 
1. charakterystyka techniczna koparko-ladowarki:  
1.1. koparko—ladowarka kolowa spelniajaca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sic 

po drogach publicznych zgodnie z obowiftzuj gcymi przepisami ustavvy Prawo o Ruchu 
Drogowym 

1.2. masa eksploatacyjna maszyny do 8200 kg; 
1.3. dlugoge transportowa maszyny do 5,70 m; 
1.4. silnik wysokoprOrry o mocy znamionowej brutto pomiedzy 65 — 70 KW spelniajacy normy 

emisji spalin Stage3b/Tier 4 bez filtra ezqstek stalych; 
1.5, napcd koparko-ladowarki na dwie osie, motliwoge napcdu na jedr4 o6; uldad napcdowy 

wyprodukowany przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegow, mosty) 
1.6. kola jezdne: przednie male 18', tylne dute 26'; opony Michelin Power CL 
1.7. przeclnia csA wychylna, przednie kola skrctne; 
1.8. zewnctrzna grednica zawracania koparko-ladowarki bez hamulca do 8,5 m; 
1.9. skrzynia biegow maszyny typu Power Shift z motliwogciqprzelkczania biegow pod 

obciVeniem, cztery biegi w przod, cztery biegi w tyl; Blokada zmiennika momentu obrotowego; 
1.10. dwa niezaleine uklady hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, 

samoregfuluj qcy sic; 
1.11. system hydrauliczny o wydajnoki powyZej 160 ltr/min i ciSnieniu roboczym mm. 250 bar; 
1.12. uklad hydrauliczny zasilany pompar_ wielotloczkowa; 
1.13. stabilizatory tylne nieza1e2ne, wysuwane hydraulicznie; 
1.14. biotniki 1(61 przednich, skrzynka narzedziowa, immobiliser; 



1.15. kabina operatora spelniajq_ca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym 
fotelem operatora i poziomem halasu do 74 dB, lusterka zewnctrzne i wycieraczld przedniej i 

tylnej szyby; 
1.16. sygnal cofania; 
1.17. uklad ladowarkowy „Powrot do kopania"; 
1.18. sterowanie czcgciqkoparkowqi ladowarkowq za pomocq joystickow z przelqcznikiem 

sterowania ramieniem koparkowym ISO/SAE 
1.19. blokada tylnego mechanizmu rotnicowego; 
1.20. moiliwoie zasilania z maszyny ukladu hydraulicznego wiertnicy HWP 33 

obrot — max cignienie oleju 16 MPa 
max przeplyw oleju 40 dm 3  / min. 

posuw — nominalne ciinienie oleju 10 MPa 
nominalny przeplyvv oleju 16 dm3  / min. 

1.21. Osprzet ladowarkowy konarko-ladowarki:  
a. koparko—ladowarka musi posiadae system z rOwnoleglymi silownikami przechylania 

zapewniaj key samopoziomowanie lytid ladowarkowej; 
b. koparko—ladowarka musi posiadao uklad stabilizacji Iytki 1adowarkowej; 

c.
lyt.ka ladowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym — moZliwoo spychania, 
ladowania, kopania, chwytania, rozgcielania i wyrownywania; 

d. nalytce muszqby6 zamontowane widly do palet; 
e. pojemnoge lytid ladowarki 1,0 m3  z tolerancjq± 0,1 m3 , szerokok lytki do 2,5 m; 

f. maksymalna wysokoge zaladunku nie mniej nit 3,0 m 
g. udiwig na pelnq wysokogo w lytce ladowarkowej nie mniej nit 3000kg. 
h. sila skrawania na lytce ladowarkowej na poziomie gruntu the mniej 	65 Kn. 
1.22.0sprzet konarkowv podsiebierny konarko—ladowarki :  
a. musi posiadae motliwoga przesuwu bocznego wysicgnika koparkowego; 
b. lytka koparkowa o szerokogci 600 mm ±20 mm; 
e. lytka koparkowa o szerokogci 800 mm ±20 mm; 
d. lytka koparkowa o szerokogci 350 mm; 
e. szybkozkcze koparkowe mechaniczne; 
f. gumowe podkladki pod podpory; 
g. ramic koparkowe o zmiennej dlugogci, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); 
h. maksymalna glcbokoga kopania nie mniej nit 5,90 m 
i. maksymalna wysokogo zaladunku the mniej nit 4,7 m • j. sila skrawania na lytce koparkowej the mniej nit 60 kN sila skrawania na ramieniu zlotonym 

nie mniej nit 30 kN 
k. udiwig przy zlotonym ramieniu nie mniej ni2 1400 kg 
1. Kftt obrotu lytki nie mniej ni2 200 at. 
Pozostale wvmagania Zamawiajacego:  
1. Oferowana koparko-ladowarka musi spelnia6 wszystkie warunki przedstawione w opisie 

przedmiotu zamowienia. 
2. Wymagane dokumenty przy dostawie: Deklaracja zgodnogci z CE; Wyciqg ze gwiadectwa 

homologacji; 
3. Gwaraneja na oferowanq koparko-ladowarkc musi wynosie 5 tat lub 3 tysiftce motogodzin. 
4. Tennin platnogci za dostawc : 30 dni po protokolarnym odbiorze koparko4adowarki oraz 

otrzymaniu przez Zamavviajqcego faktury VAT, nie przewiduje sic zaliczek. 
5. Dostawca winien zalqczyo ogwiadczenie, te jest producentem lub autoryzowanym 

przedstawicielem producenta zapewniajqcym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
6. Czas reakcji w przypadku awarii koparko-ladowarki musi wynosiO maksymalnie 48 godzin od 

zgloszenia w dni robocze, a zakoriczenie naprawy maksymalnie 14 dni kalendarzowe od daty jej 
rozpoczccia. 

7. W przypadku braku motliwoki naprawy przedmiotowej maszyny w terminie 14 dni 
kalendarzowych od momentu zgloszenia uszkodzenia w okresie trwania gwarancji, Dostawca 



zobowiqzuje sic do dostarczenia nieodplatnie zastcpczej maszyny o talcich samych parametrach 
lub polcrycia kosztow wynajccia przez Zamawiajqcego. 

8. Dostawca zapewni bezplatne dojazdy do wszystkich przeglq_dow serwisowych i napraw 
gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji. 

9. Oferowana maszyna musi byd wyposatona w pakiet podstawowy skladajqcy sic z gagnicy, trOjkqta 
ostrzegawczego oraz instrukcji obslugi w jczyku polskim i katalogu czcgci zamiennych. 

10. Przeprowadzenie szkolenia praktycznego w sieci7ibie Zamawiajqcego dla 2 pracownikow 
w zakresie: bhp, budowy, obslugi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu i wydanie 
zagwiadczen dla przeszkolonych pracownikow. 

11. Dostarczenie wykazu czcgci i ukladow, ktore the sqobjcte gwarancj 
12. Dostarczenie przedmiotowego pojazdu do siedziby Zarnawiajqcego, gdzie nastqpi odbi6r 

koncowy. 
13. Wystawienie karty gwarancyjnej na przedmiot zamOwienia. 
14. Zamawiajkcy the ponosi odpowiedzialnogei za szlcody wyrzq_dzone przez Dostawcc podczas 

wykonywania przedmiotu zamowienia. 

IV. INFORMACJA NA TEMAT CZESCI ZAMOWIENIA ORAZ MOZLIWOSCI 
SKLADANIA OVERT czOciowyell, WARIANTOWYCH, 
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ ZAMOWIEN" UZUPELNIAJACYCH 

1. Zamowienie nalety traktowad jako caloga. 
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czcgciowych. 
3. Zamawiajkcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiajqcy the dopuszcza motliwogci zlotenia ofert wariantowych. 
5. Zamawiajq_cy the dopuszcza moiliwoki udzielenia zamowieri uzupeiniajftcych. 

V. Termin realizacji zam6wienia: 

1. Zamowienie nalezy wykong w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. 

VI. Informacja na temat mo2liwoici skladania oferty wspolnej przez dwa lub wiccej 
podmiotow oraz uczestnictwa podwykonawcow 

1. Dostawcy mogq wspolnie ubiegaO sic o udzielenie zamowienia na warunkach • 

	

	okreglonych w art. 12 Regularninu Udzielania ZamOwien MPWiK w Zdunskiej Woli 
Sp. z 0.0. tj.: 
1) Dostawcy wspolnie ubiegajqcy sic o zamOwienie obowiqzani squstanowia 

pelnomocnika do reprezentowania ich w postcpowaniu o udzielenie zamOwienia albo 
reprezentowania w postcpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia 
publieznego. Do oferty naleZy dolqczye pelnomocnictwo skutecznie udzielone przez 
DostawcOw wspolnie ubiegajftcych sic o zamowienie, okreglajqce zakres 
umocowania. Zaleca sic, aby Pelnomocnikiem byl jeden z Dostawcow wspolnie 
ubiegajqcych sic o udzielenie zamowienia. 

2) Wszelka korespondencja prowadzona bcdzie wykcznie z Pelnomocnikiem. 
3) Oferta musi bye podpisana w taki sposeb, by prawnie zobowiqzywala wszystkich 

DostawcOw wystcpujq_cych wspolnie. 
2. Dostawcy wspolnie ubiegajq_cy sic o udzielenie zamowienia, w przypadku wyboru 

zloZonej przez nich oferty, ponoszq_solidarnq odpowiedzialnok za wykonanie urnowy 
oraz za wniesienie zabezpieczenia naletytego wykonania umowy, jeZeli jest wymagane. 

3. W przypadku wyboru oferty zioZonej przez Dostawcew wspOlnie ubiegajqcych sic o 
udzielenie zamowienia, Zamawiajqcy przed zawarciem urnowy w sprawie zatnOwienia 
publicznego ( po ostatecznym rozstrzygnicciu ewentualnych procedur odwolawczych ) 
zatqda przedlotenia potwierdzonej kopii umowy regulujqcej wspolpracc tych 



Dostawcow (np. umowa konsorcjum, umowa spolki cywilnej itp.), zawierajqck w swojej 
tregci nastcpujkce postanowienia: 
1) okreglenie celu gospodarczego, 
2) olcreglenie, ktOry z podmiotow jest upowatniony do wystcpowania w irnieniu 

pozostalych przy realizacji w/w zamowienia, 
3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujoicego okres realizacji przedmiotu 

zamOwienia, 
4) zakaz zmian w umowie w zakresie celu gospodarczego oraz solidamej 

odpowiedzialnogci uczestnikow konsorcjum w okresie realizacji przedmiotu 
zamOwienia, 

VII. Warunki udzialu w postcpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania 
tych warunkew 

1. 0 udzielenie zamowienia mogq ubiega6 sic Dostawcy, kterzy spelniajk warunki dotyczkce: 
- posiadania uprawnien do wykonywania okreglonej dzialalnogci lub czynnogci, jeteli przepisy 
prawa nakladajk obowivek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i dogwiadczenia, 
- dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamOwienia ( wykonania przeglqdow i napraw gwarancyjnych), 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej 
- nie podleganiu wykluczeniu z postcpowania na podstawie punktu XXII niniejszej specyfikacji 

2. Dostawcy, ktorzy the wykatk spelnienia warunk6w udzialu w postcpowaniu podlegan bcdk 
wykluczeniu z udzialu w postcpowaniu. Ofertc Dostawcy vvykluczonego uznaje sic za 
odrzucong. 

3. Ocena spelnienia warunkow udziatu w postcpowaniu dokonana bcdzie w oparciu o dokumenty 
zto2one przez Dostawcc w niniejszym postcpowaniu metodq .  warunku granicznego — 
spelnia / nie spelnia 

Dokumenty bezwzglednie wymagane ( brak ktoregokolwiek z poniiszych dokumentow 
spowoduje odrzucenie oferty ) 

1. Wypelniony i podpisany Formularz ofertowy - Zalqcznik nr 1 
2. Podpisane ogvviadczenie o spetnieniu warunkow udzialu w postcpowaniu — Zalqcznik nr 2 

110 3. Podpisane ogwiadczenie Dostawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z postcpowania — 
Zalqcznik nr 3 

4. Aktualny odpis z wtakiwego rejestru lub aktua1n4 . informacjc z Centralnej Ewidencji Informacji o 
Dzialalnoki Gospodarczej, je2eli odrcbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 13 Regulaminu Udzielania 
Zarnowien MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0. vvystawiony the wczegniej ni2 6 miesiccy przed 
uplywem terminu skladania wnioskOw o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie 

zamowienia albo sktadania ofert, a w stosunku do ()sob fizycznych ogwiadczenie z zakresie art. 13 
Regulaminu Udzielania ZamOwien MPWiK w Zdutiskiej Woli Sp. z 0.0. 

5. Aktualne zagwiadczenie wlagciwego naczelnika urzcdu skarbowego potwierdzaAce, 2e 
Dostawca the zalega z oplacaniem podatkow lub zagwiadczenie 2e uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 1ub roziotenie na raty zaleglych platnogci 
1ub wstrzymanie w calogci wykonania decyzji wiageiwego organu — wystawione nie 
wczegniej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie 
do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zarnowienia albo skladania ofert 

6. Aktualne zagwiadczenie wlagciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce, e Dostawca nie 
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowoine i spoleczne lub 
potwierdzenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie 



na raty zaleglych platnogth lub wstrzymanie w calogci wykonania decyzji wlagciwego 
organu — wystawione the wczegniej ni2 3 miesikce przed uplywem terminu skladania 
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamOwienia albo 
skladania ofert. 

7. Kserokopia oplaconej pthisy OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajkcy, 
te Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnogci cywilnej w zakresie prowadzonej 
dzialalnogci. 

8. Informacja o przynaletflogci do grupy kapitalowej 

10. Jeteli Dostawca ma siedzibc lub miejsce zamieszkania poza terytoriurn Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedklada: 

a) dokument wystawiony w Icraju, w ktorym ma siedzibc lub miejsce zamieszkania 
potwierdzajkcy, te: 

- the otwarto jego likwidacji ani the ogloszono upadlogci — wystawiony the wczegniej 
nit 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu 
w postcpowaniu o udzielenie zamOwienia albo skladania ofert 

- the zalega z uiszczaniem podatkow, °plat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i 

110 	zdrowotne albo 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie 
na raty zaleglych platnoki lub wstrzymanie w calogci wykonania decyzji wlagciwego 
organu — wystawiony the wczegniej ni2 3 miesikce przed uplywem terminu skladania 
wnioskOw o dopuszczenie do udzithu w postcpowaniu o udzielenie zamOwienia albo 
skladania ofert 

- the orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sic o zamowienie - vvystawiony nie 
wczegniej nit 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania wnioskOw o dopuszczenie 
do udzialu_w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert 

b) zagwiadczenie wlagciwego organu skdowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania a1bo zamieszkania osoby, ktOrej dokumenty dotyczk w zakresie 
okreglonym w art. 13 Regulaminu Udzielania Zamowien MPWiK w Zdutiskiej 
Woli Sp. z 0.0. — vvystawione the wczegniej nit 6 miesiccy przed uplywem terminu 
skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie 
zamOwienia albo skladania ofert — thbo ogwiadczenie zlotone przed notariuszem, 
wlagciwym organem skdowym, administracyjnym albo organem samorzaslu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
Ictorym Dostawca ma siedzibc lub miejsce zarnieszkania, jeteli w miejscu zamieszkania osoby • 

	

	lub w kraju w ktOrym Dostawca ma siedzibc lub miejsce zamieszkania, the wydaje sic taki  ego 
zagwiadczenia. 

Dostawca mote polegae na wiedzy i dogwiadczeniu, potencj ale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnogciach fmansowych innych podmiotow, 
niezaletnie od charakteru prawnego Ikpzkcych go z nimi stosunkOw. Dostawca w takiej 
sytuacji zobowikzany jest udowodnie Zamawiajkcemu, it bcdzie dysponowal zasobami 
thezbcdnymi do realizacji zamovvienia w szczegthnogci przedstawiajkc w tym celu pisemne 
zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia. Jeteli podmioty z ktorych zasobow 
Dostawca bgdzie korzystal bcdq braly udzial w realizacji czcici zamowienia, 
Zamawiajgcy igda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow o§wiadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia. 

UWAGA: 
1. Oferty bez wymaganych w/w dokumentow lub z dokumentami zlo2onymi w niewlakiwej 

formie bcdq odrzucone bez poddawania ocenie. 



2. W przypadku wspolnego ubiegania sic o udzielenie niniejszego zamovvienia dwOch lub 
wiccej Dostawcow w ofercie muszk bye zlotone przedmiotowe dokumenty dla ka2clego z 
nich 

a) wyjktek stanowi Zal. Nr 2 - Ogwiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkow udzialu w 
postepowaniu - w tym przypadku mo2e bye zlotone ogwiadczenie przez kaZdego z 
DostawcOw — jegli katcly z nich spelnia wszystkie warunki samodzielnie, albo mote bye 
zloZone wspolnie, lecz w takim przypadku ogwiadczenie musi bye zlotone i podpisane 
przez peinomocnika lub przez osoby reprezentujkce wszystkich Dostawcow 

IX. Sposob przygotowania oferty 

1. Forma oferty: 
- Pisemna pod rygorem niewatnoki w jczyku polskim 
- Ofertc stanowi druk „Formularz ofertowy" z zalkcznikami i wymaganymi dokumentami 
- Dostawca zobowikzany jest przedstawia ofertc zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
przetargowej 

-Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty byly kolejno ponumerowane 

•

- Ziotenie przez Dostawce wiccej ni2 jednej oferty lub oferty zawierajkcej rozwikzania 
alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 

Osoby wskazane w dokumencie upowatniajkcym do wystcpowania w obrocie pravvnym lub 
posiadajkce pelnomocnictwo muszk zlotye podpisy na: 

- wszystkich stronach oferty, 
- zalkcznikach oraz w miejscach, w ktOrych oferent naniosi ziniany 

W przypadku gdy dostawcc reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi bye dolkczone 
pelnomocnictwo posiadajacce zalcres i podpisane przez osoby reprezentujkce Dostawcc. 
W przypadku z1o2enia kserokopii, pelnomocnictwo musi bye potwierdzone za zgodnoge z 
oryginakem przez osoby udzie1aj kce pelnomocnictwa. 
- Informacje stanowikce tajemnicc przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Dostawca mo2e zastrzec w ofercie (ogwiadczeniem zawartym w 
Formularzu oferty), it Zamawiajkcy the bcdzie mogi ujawnie informacji stanowikcych tajemnicc 
przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
UWAGA — TAJEMNICA PRZEDSIgBIORSTWA 
Informacje skladane w trakcie postcpowania, stanowikce tajemnicc przedsicbiorstwa 
w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co ktorych Dostawca zastrzega, te 

• the mogk bye udostcpniane innym uczestnikom postcpowania, muszk bye oznaczone klauzulk; „Nie 
udostcpnig innym uczestnikom postcpowania. Informacje stanowiktajemnice przedsiebiorstwa w 
rozumieniu art. llust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. z 1993 r. Nr 47, 
poz. 211 z pain. zm .)" i dokczone jako odrcbna czcge, nie zik_czona z ofertk w sposob trwaly. 

2. Forma dokumentow 
Wymagane dokumenty naleZy przedstawie w formie oryginalow lub kserokopii. 
Dokumenty zioZone w formie oryginalow muszft bye parafowane przez jednk z os6b 
podpisujacych ofertc. Dokumenty zloZone w fomiie kserokopii musza by6 opatrzone klauzula 
„ZA ZGODNO§C Z ORYGINALEM" i po4wiadezone za zgodnoge z oryginalem przez 
Dostawce. 
W przypadku gdy Dostawcc reprezentuje pelnomocnik, do oferty nalety dolftczyd 
pelnomocnictwo, z ktorego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
firmy. 
Pelnomocnictwo powinno bye dolkczone w formie oryginalu lub kopii pogwiadczonej notarialnie. 
Zamawiajkcy zaZkcia przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wylkcznie wtedy, gdy przedstawiona przez Dostawcc kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wktpliwoki co do jej prawdziwogci, a Zamawiajkcy nie moze sprawdzie jej 
prawidlowoki w inny sposeth. 



W przypadku skladania oferty przez spOlkc cywilnk lub konsorcjum ( oferta lk_czna ) zlotona 
oferta winna bye podpisana przez wszystkich wspolnikow lub ich pelnomocnikow ( dola rczone 
pelnomocnictwo ), powinna zawierae wypisy z rejestrow przedsiebiorstw oraz regon i NIP. 
Uprawnienia zag do jednoosobowego reprezentowania spOlki cywilnej winny wynikae z 

umowy spoiki. 
Zlotenie dolcumentu w niewlakiwej formic ( np. the pogwiadczone przez Dostawcc za zgodno§e z 

oryginalem odpisy lub kopie ) traktowane bcdzie jak jego brak. 
Wszelkie tlurnaczenia na jczyk polski powinny bye potwierdzone przez przysicglego tlumacza. 
Dostawcy ponoszk wszelkie koszty zwikzane z przygotowaniem i zloteniem oferty. 

X. Sposob udzielania wyjainieli oraz porozumiewania sic z Dostawcami 

1. Ogwiadczenia i dokumenty oraz wszelkie informacje Zamawiajkcy i Dostawcy przekazujk 
na bietkco, pisemnie, faksem lub drogk elektronicznk we wszystkie dni robocze od 
poniedzialku do pikticu w godzinach od 7.00 do 15.00 

2. Jeteli Zamawiajkcy lub Dostawca przekazujk ogwiadczenia, dokumenty oraz informacje 
faksem lub drogk elektronicznk, katcla ze stron na tkdanie drugiej niezwlocznie • potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Adres na jaki nalety przekazywae korespondencjc do Zamawiajkcego: 
11/13WiK w Zduriskiej Woli Sp. z o.o., 98-220 Zdtuiska Wola, ul. 1CrOlewska 15 
fax: 43 823 24 06, e-mail: muwilampwikzdw.com.pl  

4. Niniejsze postcpowanie odbywa sic w jczyku polslcim, w zwikzku z czym wszellde pisma, 
dokumenty, ogwiadczenia sIdadane w trakcie postepowania micdzy Zamawiajkcym a 
Dostawcami muszk bye sporzkdzane w jczyku polskim. Dokumenty sporzkdzone w 
jczyku obcym sk skladane wraz z tiumaczeniem na jczyk polski. 

5. Obowikzek faktycznego dorcczenia Zarnawiajkcemu korespondencji zwikzanej z 
niniejszym postcpowaniem obciacta wylk_cznie Dostawcc, kt6ry ponosi skutki 
niedorcczenia korespondencji, w tym skutici awizowania bez wskazania na dokumencie 
awizo, it korespondencja dotyczy niniejszego postcpowania. 

6. Dostawca mote zwrocie sic do Zamawiajkcego o vvyjagnienie tregci SIWZ. Zamawiajkcy 
udzieli wyjagnien, jeteli progba o wyjagnienie wplynie do Zamawiajkcego do 6 dni 
przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 22.08. 2014 r. do godz. 15.00 

7. Trek zapytan Dostawcy (bez ujawniania trOdia) i odpowiedzi Zamawiakcego bcclk 
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiajk_cego: www.mpwilczdw.com.pl   

ID w zwikzku z powytszym zaleca sic gledzie zmiany na w/w stronie intemetowej. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajkcy mote przed uplywem terminu skladania ofert 

zmienie trek specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia. Dokonank zmianc specyfikacji 
Zamawiajftcy zamieszcza na stronie internetowej oraz przekazuje niezwlocznie wszystkim 
Dostawcom, ktorym przekazano specyfikacjc istotnych warunkow zamOwienia. 

9. Jeteli w wyniku zrniany tregci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia 
nieprowadzkcej do zmiany tregci ogloszenia o zam6wieniu jest niezbcdny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajkcy przedluta termin skladania ofert 
i informuje o tym Dostawcow, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkOw 
zamowienia, oraz zamieszcza infonnacjc na stronie internetowej. 

10.Zamawiajkcy nie przewiduje zwolywania zebrania wszystkich Dostawcow w celu 
wyjagnienia wktpliwoki dotyczftcych treki SIWZ. 

11. Przedstawicielem Zamawiajkcego uprawnionym do bezpogredniego kontaktowania sic z 
Dostawcami w dni robocze w godz. 7.00— 15.00 jest : 
1. Boguslaw Przytula — specjalista ds. transportu 

tel. 43-823-31-97 wew. 41, e-mail: bogdan.przytula@mpwikzdw.com.pl   
2. Jerzy Kubiak — z-ca kierownika dzialu technieznego i sieci wod-kan 

tel. 43-823-31-97 wew. 38, e-mail: jerzyk@mpwikzdw.com.pl  



XL Waluta w jakiej bcdq prowadzone rozliczenia zvvivane z realizacj4 niniejszego zamowienia 

Wszelkie rozliczenia zwikzane z realizacjk zamowienia, kterego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane bcdk w zlotych polsIdch PLN. 

XII. Miejsce i termin skladania ofert 

1. Ofertc nalety zlotyo do dnia 27.08.2014 r. do godz. 10.00 w sekretariacie ( I Oct° ) 
Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociqgew i Kanalizacji w Zdunskiej Wolf Sp. z o.o. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdunska Wola lub przeslad pocztkw powytszym terminie w 
nieprzejrzystej i zaldejonej kopercie z dopiskiem: 
„Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ladowarki dla Miejskiego Przedsigbiorstvva 
Wodoci4gow i Kanalizacji w Zdmiskiej Woli Spelka z o.o." 
Nie otwierae przed dniem 27.08.2014r., do godz. 10:15" zaadresowanej na Miejsicie 
Przedsicbiorstwo Wodocikgew i Kanalizacji w Zdutiskiej Woli Sp. z o.o. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zduriska Wola 

2. Katda zlotona lub przeslana oferta zostanie opatrzona data,, i godzina jej z1o2enia a talcZe 
liczbkdziennika, pod ktOrkzostala zarejestrowana. 
Oferty A:done po terminie 1304 zwrocone bez otvvierania. 

3. W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zarnkniecia koperty Zamawiajkcy the 
bierze odpowiedzialnoki za zle skierowanie przesylki i jej przedterminowe otwarcie. 

XIII. Zmiany lub wycofanie zloionej oferty 

1.Skutecznogo zmian lub wycofania zlotonej oferty. 
Dostawca mote wprowadzie zmiany lub wycofae zlotonk przez siebie ofertc. Zmiany lub 
wycofanie zlotonej oferty sk skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed uplywem 
terminu skladania ofert. 

2. Zmiana zlotonej oferty. 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje zlotonej oferty muszk bye zlotone w miejscu i wedlug zasad 
obowikzujkcych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajkce 
zmiany nalety dodatkowo opatrzye dopiskiem "ZMIANA". W przypadku zlotenia Idlku 
„ZMIAN" kopertc (paczkc) katdej „ZMIANY" nalety dodatkowo opatrzyo napisem 
„zmiana nr 	". 

3. Wycofanie zlotonej oferty. 
Wycofanie zlotonej oferty nastcpuje poprzez zlotenie do Zamawiajkcego pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na pigmie przedstawiciela Dostawcy. 
Wycofanie nalety zloty& w miejscu i wedlug zasad obovvikzujkcych przy skladaniu oferty. 
Odpowiednio opisank kopertc (paczkc) zawierajkck powiadomienie nalety dodatkowo opatrzyo 
dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIV. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 27.08.2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Miejslciego 
Przedsicbiorstwa Wodocikgelw i Kanalizacji w Zdunskiej Wolf Sp. z 0.0. 
ul. Krelewslca 15, 98-220 Zdunska Wola — sala konferencyjna ( w podworku ) 

2. Oferty, ktore wplynk do Zamawiajk_cego w okreglonym terminie zostank otwarte 
komisyjnie. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. BezpoArednio przed otwarciem ofert Zamawiajkcy podaje kwotc, jakk 
zamierza przeznaczye na sfinansowanie zamowienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje sic nazwy ( firmy) oraz adresy Dostawcow, a take informacje 
dotyczkce ceny oferty. 
Informacje zostank odnotowane w protokole postepowania przetargowego. 



5. Na pisemny wniosek Dostawcow, kt6rzy the byli obecni przy otwarciu ofert, 
Zamawiajqcy przekazuje im niezwlocznie informacje, o Ictorych mowa powytej. 

6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie bcclk otwierane koperty (paczki) zawierajkce 
oferty, ktorych dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostanqodeslane Dostawcom 

bez otwierania. 
7. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostank otwarte przed otwarciem 

kopert (paczek) zawierajqcych oferty, ktorych dotyczq_te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawnogci procedury dokonania zmian, zmiany zostankdokczone do oferty. 

8. Badanie ofert odbywa sic na posiedzeniu niejawnym komisji przetargowej. 
9. W toku badania ofert komisja sprawdza oferty pod kqtem zaistnienia przesianek do 

odrzucenia oferty bad i wykluczenia Dostawcy z postcpowania. 

10. Komisja dokonuje wyboru oferty spogrod ofert nie odrzuconych. 

XV. Termin zwigzania z ofertq 

Dostawca pozostaje zwiqzany z ofertqprzez olcres 30 dni. Bieg terminu zwikzania z ofertft 

rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert. 
• W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed uplywem terminu zwiqzania 

ofertq, Zamawiajqcy zastrzega sobie motliwoga, jednorazowego zwrocenia sic do 
Dostawcow o wyra2enie zgody na przedlutenie tego terminu o oznaczony okres, the 
dlutszy jednak nit 30 dni. 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenc oferty stanowi ealkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizacjc przedmiotu 
niniejszego zamowienia. Jest to cena ryczaltowa 

2. Podana w ofercie cena musi bye wyra2ona w PLN. Cena musi uwzglcdniao wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowae wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 
z tytulu naletytej oraz zgodnej z obowiqzujftcymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamowienia. 

3. Cenq oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty. 
4. Do wyliczenia ceny nalety przyjfte stawkc naletnego podatku VAT w wysokogci 23%. 

jeteli z1o2ono ofertc, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowiqzku podatkowego 
Zamawiajqcego zgodnie z prz.episami o podatku od towarew i using w zakresie 
dotyczqcym wewnqtrzwspohlotowego nabycia towarow, Zamawiajqcy w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i using, ktOry mialby 
obowivek wplacio zgodnie z obowiqzujqcymi w Polsce przepisami. 

5. Przyjmuje sic, i2 Wykonawca dokladnie zapoznal sic ze szczegolowym opisem przedmiotu 
zamowienia i wkalkulowal wszystkie koszty zwiqzane z jego realizacjq. 

6. Sposob zaplaty za realizack niniejszego zamowienia, okreglony zostal w Zalqczniku. nr 4 do 
niniejszej SIWZ - wzOr urnowy w sprawie zamowienia 

XVII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1.Zamawiajqcy oceni i porOwna jedynie te oferty, ktore zostanq zlotone przez Wykonawcow 
nie wykluczonych przez Zamawiajqcego z niniejszego postcpowania i nie zostanq 
odrzucone przez Zamawiajftcego. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1) CENA — waga 100% 

Oceniajqp oferty Zamawiajqcy bcdzie bra' pod uwagg cenc brutto wykonania zamowienia. 
2) Oferta najkorzystniejsza spogrod ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktow. 

Pozostale proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 



Najnitsza oferowana cena 
Wartok punktowa —  	 x 100% 

Cena z oferty badanej 

3) Zamawiajkcy bcdzie wyliczal wartok punktowk do dw6ch miejsc po przecinku 

4) Niniejsze zamowienie zostanie urlzielone temu Wykonawcy, ktOrego oferta uzyska 
najwytszkliczbc punktow. 

5) Jeteli Zamawiajkcy nie mote dokonao wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglcdu na 
to, te zostaly zlotone oferty o talciej sarnej cenie, Zamawiajkcy wezwie 
Wykonawcow, ktOrzy z1oy1i te oferty, do zlotenia w terminie okregonym przez 
Zamawiajkcego ofert dodatkowych. 

6) Wykonawcy, skladajkc oferty dodatkowe, nie mom zaoferowae cen wytszych nit 
zaoferowane w zlotonych ofertach. 

7) Jeteli zlotono ofertc, ktorej wybOr prowadzilby do powstania obowikzku 
podatkowego zamawiajkcego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug 
w zalcresie dotyczqcym wewnktrz wspolnotowego nabycia towarow, Zamawikkcy 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarow 
i uslug, ktory mialby obowikzek wplacie zgodnie z obowikzujkcymi w Polsce 

• 

	

	przepisami. Powytsze wynika z koniecznoki ustalenia lcwoty, ktora bcdzie realnie 
obciktala budtet Zamawiajkcego z tytulu realizacji zamOwienia. 

XVIII. Oferta z ralqco niskq cenq 

1. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ratkco niskk cenc w stosunku do 
przeclmiotu zamowienia, zwraca sic w formie pisemnej do Dostawcy o udzielenie w 
okre§lonym terminie wyjagnien dotyczkcych elementow oferty majkcych wplyw na 
wysokok ceny. Niezlotenie wyjagniati w terrninie wyznaczonym przez Zamawiajqcego 
spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Zamawiajkcy, oceniajkc wyja§nienia, wetmie pod uwagg obiektywne czynniki, 
w szczegolnoki oszczcdnok metody vvykonania zamowienia, wybrane rozwikzania 
techniczne, wyjktkowo sprzyjajkce warunki wykonywania zamOwienia dostepne dla 
Dostawcy oraz wplyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrcbnych przepisow. 

3. Zamawiajkcy odrzuca ofertc Dostawcy, ktory nie zlotyl wyjagnien lub jeteli dokonana 
ocena wyja:snien wraz z dostarczonyrni dowodami potwierdza, te oferta zawiera ratkco 
niskk cenc w stosunku do przedmiotu zam6wienia. 

Uzupelnienie oferty 

Zamawiajkcy wezwie DostawcOw, ktorzy w wyznaczonym terminie the zlotyli oAwiadczen i 
dokumentow potwierdzajkcych spelnienie warunkow udzialu w postcpowaniu lub ktOrzy ziotyli 
dokumenty zawierajace blcdy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ze mimo ich 
uzupelnienia oferta Dostawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewatnienie 
postcpowania. Ogwiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzad spelnianie przez Dostawcc 
warunkOw udzialu w postcpowaniu nie pOlniej nit w dniu wyznaczonym przez Zamawiajkcego jako 
termin uzupelnienia ogwiadczen lub dokument6w. 

XX. Tryb oceny ofert 

1. Wyjandenia treAci ofert i poprawianie oczywistych omylek. 
1) W toku badania i oceny ofert zamawiajkcy mote tkdae od Dostawcow wyjagnien 

dotyczkcych treki zioZonych ofert. 
2) Niedopuszczalne jest prowadzenie micdzy Zamawiajacym a Dostawc4 negocjacji 

dotyczftcych zlotonej oferty oraz, z zastrzeZeniem art. 56 pkt. 2 Regulaminu Udzielania 
Zamowien MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z o.o., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej 



2. Sprawdzanie wiarygodnoki ofert. 
1) Zamawiajkcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnoki 

przedstawionych przez Dostawc6w dolcumentow, oAwiadczen, wykazow, danych i 
informacji. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego w trakcie sprawdzania ofert, Ze 
ziotenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez 
Zamawiajgcego odrzucona na podstawie art. 57 plct. 1. 3) Regulaminu. 

3) Przedstawienie przez Dostawce informacji nieprawdziwych majkcych wplyw na 
wynik postcpowania o udzielenie niniejszego zamowienia skutkowaO bcdzie 
wykluczeniem Dostawcy z prowadzonego postcpowania, zgodnie z art. 13 
Regulaminu, niezaleZthe od innych skutkOw przewidzianych prawem. 

X3CI. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiajacy odrzuei ofertc Dostawcy jeZeli zaistnieje ktorykolwiek z przypadkow 
okreglonych w art. 57 ust.1 oraz w art. 58 pkt.3 Regulaminu. 

2. Zamawiaja.cy  niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 
• 	Dostawc6w, ktorzy zloy1i oferty, o odrzuceniu ofert, podajap uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

XXII. Wykluczenie z postcpowania 

1. Zamawiajgcy wykluczy DostawcOw z postcpowania o udzielenie niniejszego 
zamowienia stosownie do tregci art. 13 Regulaminu Udzielania Zamowieti MPWiK 
w Zdiniskiej Woli Sp.z 0.0. Ofertq Dostawcy wykluczonego uznaje siq za odrzucong. 

2. Zmawiajqcy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 
Dostawcow, ktOrzy z1oy1i oferty, o Dostawcach, ktOrzy zostali wykluczeni z 
postcpowania o udzielenie zamowienia, podajkc uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXIII. Wadium 

Dostawca the wnosi wadium. 

XXIV. Zabezpieczenie nalelytego vvykonania umowy 

Zamawiajgcy the przewiduje wniesienia zabezpieczenia na1e2ytego wykonania umowy. 

XXV. Wybor oferty, zawiadomienie o wyniku postgpowania i zawarcie umowy 

1.Zamawiajftcy przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej bcdzie stosowal 
vvykcznie zasady i kryteria okreglone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiajacy udzieli zamOwienia Dostawcy, ktorego oferta zostanie uznana za 
naj korzystni ej sza_. 

3.Wybranemu Dostawcy odrebnym pismem zostanie wskazane miejsce i terrain podpisania 
Umowy, ktOrej wzor zawiera zakcznik nr 4 do SIWZ. 

4. Pozostalym Dostawcom informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty bqck dostarczone na 
ich wniosek. 

5. Zamawiajacy zamiegci informacje o wyborze oferty na stronie internetowej spolki 
www.mpvvikzdw.com.pl  oraz w miejscu publicznie dostcpnym w swojej siedzibie. 

6. Przed podpisaniem umowy Dostawca dostarczy Zamawiakcemu w terminie 
do 5 dni roboczych przed wyznaczonym przez Zamawiajqcego dniem podpisania Umowy: 

1) umowy (porozumienia) 0 ktorym mowa w pkt. VI niniejszej SIWZ, 



XXVI. Informacje °eine dotyczqce kwestii formalnych umowy dotyczqce niniejszego 
zamOwienia 

1. Zgodnie z art. 64 Regulaminu Udzielania ZamOwien MPWiK w ZdulisIdej Woli Sp. z 0.0. 
Umowa w spravvie niniejszego zamowienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) majk do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeteli przepisy Regulaminu 

the stanowik inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreglonych w przepisach o dostepie 

do informacji publicznej; 
4) zakres gwiadczenia Dostawcy wynikajftcy z Umowy na wykonanie opisanej w SIWZ 

uslugi jest totsamy z jego zobowikzaniem zawartym w ofercie; 
5) jest niewatna: 

a) w czegci wykraczajasej poza okreglenie przedmiotu zarnowienia zawartego 
w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 64 Regulaminu Udzielania Zamowierl MPWiK w 
Zduriskiej Woli Sp. z 0.0. 

2. Dostawcy wspolnie ubiegajkcy sic o udzielenie zamowienia ponoszk solidarnk 
odpowiedzialnogc za wykonanie Umowy. 

• 3. Zmiana postanowien niniejszej Umowy mote nastqpia pod rygorem niewatnogei wylkcznie 
na pigmie za zgodk stron. 

4. Zamawiajkcy przewiduje motliwoge dokonania zmiany umowy w zakresie i przypadkach 
okreglonych w SIWZ wylkpznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem niewainoki. 

5. Zmiana mote obejmowaa: 
1)wystapienie uzasadnionej koniecznogci zmiany wykonania przedmiotu umowy, 
2) zmianc umowy dotyczkckpoprawienia bledow i oczywistych omylek slownych , 

literowych i liczbowych, zmiany ukladu graficznego Umowy lub uzupelnien tregci 
niepowodujkcej zmiany celu i istoty Umowy 

6. Zamawiajkcy przewiduje take motliwoge dokonania zmian i uzupelnien w umowie, ktore 
nie stanowikzmiany niniejszej Umowy, w stosunku do tregci oferty, na podstawie ktorej 
dokonano wyboru Dostawcy, z tym zastrzeteniem, it zmiany te wymagajk zgody 
Dostawcy, the bedk naruszae naczelnych zasad udzielania zamowien a w szczegOlnoki 
uczciwej konkurencji i rownego traktowania dostawcow oraz modyfikowaO zakresu 
przedmiotu zamOwienia oraz jego warunkOw i tregci Oferty. 

• 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznogci powodujkcej, te wykonanie umowy 
the lety w interesie publicznym, czego nie motna bylo przewidziee w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiajkcy mote odstapio od utnowy w terminie 30 dni od powziecia 
wiadomogci o tych okolicznogciach. 

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, Dostawca mote tkdaO wylkcznie 
wynagrodzenia naletnego z tytulu wykonania czegci umowy. 

9. Pozostale kwestie odnoszkce sic do Umowy na dostawe koparko-ladowarki uregulowane saw 
zalftczniku nr 4— wzor umovvy do niniejszej SIWZ. 

XXVII. Uniewainienie postcpowania 

1. Zamawiajkcy zastrzega sobie prawo uniewa2nienia przetargu bez podania przyczyn. 
2. 0 uniewainieniu postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajasy zawiadomi 

rownoczegnie wszystkich Dostawcow, ktorzy: 
1) ubiegali sic o udzielenie zamOvvienia — w przypadku uniewatnienia postepowania przed 

uptywem terminu skladania ofert, 
2) zlotyli oferty — w przypadku uniewa2nienia postwowania po uplywie terminu skladania 

ofert — pada* uzasadnienie faktyczne i prawne. 



ochrony prawnej 

Dostawcom, oraz innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zam6wienia 
doznal lub mote dozna6 uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego Regulaminu 
Udzielania ZamOwien MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0. przysluguje prawo pisemnego 
wniesienia zatalenia okreglonego w Rozdziale 7 Regulaminu Udzielania Zamowieti. 

XXIX. Formalnaci, jakie powinny zostae dopeinione po wyborze oferty przed 
zawarciem umowy w sprawie zamowienia 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Dostawca zostanie zaproszony do sieciziby 
Zamawiajkcego celem podpisania umowy. 

2. Dostawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania sic od podpisania umowy, dostarczy 
najp6iniej w dniu podpisania umowy: 

a) dokument lub dokumenty potwierdzajkce prawo osob skladajqcych podpis pod 
umowk do wystcpowania w imieniu Dostawcy i dokonywania w jego imieniu 
skladania ogwiadczenia woli (pelnomocnictwo, wypis z rejestru, zawiadczenie), 

• 3. Jeteli Dostawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla sic od zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamOwienia, Zamawiaj key mote wybraa ofertc najkorzystniejszq 
spogrod pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba 2e zachodzq 
przeslanki uniewa2nienia postcpowania o udzielenie zamOwienia Art.61 pkt. 2 Regulaminu 
Udzielania Zamowien MPWiK w Zdurlskiej Woli Sp. z 0.0. 

4. Wniesienie odwolania na wynik skutkuje wstrzymaniem podpisania umowy a2 do 
ostatecznego rozstrzygniccia odwolania. 

5. Zarnawiajqcy zawrze umowc w sprawie zamowienia zgodnie z Art. 61 pkt.1 Regulaminem 
Udzielania Zamowieti MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0. 

XXVIII. Wykaz zalgcznikow 
1. Formularz oferty — Zal. nr 1 
2. Ogwiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkOw udzialu w postcpowaniu — Zal. nr 2 
3. Ogwiadczenie Dostawcy 0 braku podstaw do wykluczenia — Zal. nr 3 
4. WzOr Umowy — Zal. nr 4 
Wskazane powytej za14_czniki Wykonawca wypeinia stosownie do tregci SIWZ. Zamawiajkcy 
dopuszcza zmiany wielkoki poi zakcznikOw oraz odmiany wyrazow wynikajkce ze zlotenia oferty 

• wspohiej. Wprowadzone zmiany the mogq zmieniao traci zakcznikOw. 

Zatwierdzil 
Kilef&AEIRCSZERNEOfielir 

)R  NA„CiELNY 
• "Wel% 

mgr Andrzej Aleksandrcwicz 
IC. al . 10/11/   

Zdunska Wola, 25.07.2014 r. 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego: 18/2014 

Zalqcznik nr 1 — Wzor Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ladowarki dla Miejskiego 

Przedsicbiorstwa WodocinOw i Kanalizacji w Zdunskiej WoliIka z o.o." 

ZAMAWIAJACY: 
Miejskie Przedsicbiorstwo Wodoci4gow Kanalizacji w ZdurisIdej Woli Sp. z o.o., 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zduriska Wola, Polska 

WYKONAWCA: 
fiew Niniejsza oferta zostaje zio2ona przez: 
. • Nazwa (firma) Wykonawcy*/WykonawcOw* w przypadku oferty wspolnej: 

Adres*: 	  

Wojewodztwo*• 	  

NIP* . 	  

Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym* 	  

Numer faksu* 	  Adres e-mail* 	  

• W odpowiedzi na ogloszony przetarg nieograniczony na zadanie p.n. „Zakup i dostawa fabrycznie 
nowej koparko-ladowarki dla Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodocikgow i Kanalizacji w Zduliskiej 
Woli Spolka z o.o." oferujemy realizacjc zamowienia na nastcpujkcych warunkach: 
1. Skladam(y) niniejszk ofertc we wlasnym imieniu**/jako Wykonawcy wspolnie ubiegajkcy 

sic o udzielenie zatnOwienia** 
2. Cena mojej (naszej) oferty za realizacje calogci niniejszego zamowienia wynosi: 

Cena netto w wysokoki 	 PLN 
( slownie: 	 PLN) 

W tym podatek VAT w wysokoki 23%**, tj. 	 .PLN 
(siownie: 	 PLN) 

Cena brutto w wysokoki: 	 PLN 
(slovvnie: 	 PLN) 
3. 0§wiadczam**(my), Ze: 
-zapoznalem(-figmy) sic ze specyfikacj4 przetargowk i nie wnoszc do niej 2adnych zastrzeteh 
-zdoby1em(-1i§my) od Zamawiajkcego wszelkie informacje niezbcdne do przygotowania oferty 

- przedmiot zamowienia wykonarn(-my) w terminie okrelonym w SIWZ 



- w razie wybrania niniejszej oferty zobowiazujc (-my) sic do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. 

-oAwiadczam(y), ze uwatamy sic za zwiazanego(ych) niniejsza ofertaprzez olcres 30 dni. 
Bieg terminu zwiazania ofertarozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

-ogwiadczam(y), ze akceptujemy bez zastrzeZen wzór Umowy zawarty w SIWZ. 
-the uczestniczc (ymy) jako Dostawca w jakiejkolwiek innej ofercie zloZonej w celu 
udzielenia niniejszego zamowienia. 

-na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, Zadne z informacji zawartych w ofercie the stanowia 
tajemnicy przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji** / informacje zawarte w ofercie na stronach od 	 do 	 stanowia 
tajemnicc przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konlcurencji 
i w zwiazku z niniejszym the maga by6 ogOlnie udostcpnione** 

Ofertc niniejsza skiadam na 	kolejno ponumerowanych stronach. 
Osoba uprawniona do kontaktow w niniejszym postcpowaniu: 

Imic i Nazwisko: 	  

• Nr telefonu: 	 Nr faksu: 	  

Adres e-mail: 	  

* w przypadku oferty wspolnej naleZy podao dane Pelnomocnika Dostawcy 
** niewlagthwe skreAlie 

(data i miejsce) 
	 podpis i pieczca uprawnionego 

przedstawiciela Dostawcy 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaja_cego: 18/2014 

Zalqcznik nr 2 — o§wiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu 

(pieczco Dostawcy) 

0g41ADCZAM, 2E: 
Stosownie do tregci art. 11 Regulaminu Udzielania Zamowien Miejskiego Przedsicbiorstwa 
Wodocia.gow i Kanalizacji w Zdutiskiej Woli Sp. z 0.0. zamieszczonego na stronie internetowej 
Przedsicbiorstwa; www.mpwilczdw.com.pl   

I. Spelniam(y) warunki udziatu w postcpowaniu o udzielenie zamowienia na zadanie pn.: 
„Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ladowarki dla Miejskiego 
Przedsivbiorstwa Wodockgew i Kanalizacji w Zdutiskiej Woli Spolka z o.o." 

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonania okralonej dzialalnoAci lub czyrmogci jeZeli 
przepisy prawa nakladaja_ obowizek ich posiadania, 

2. posiadam(y) wiedzc i do§Wiadczenie, 
3. dysponujc(emy) odpowiednim potencjalem techrticznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamowienia, 
4. znajdujc(emy) sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie 

zamowienia 

Data, podpis, piecze6 

• 	
uprawnionego przedstawiciela Dostawcy(6w) 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: 18/2014 

Zalqcznik nr 3 — awiadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania 

Dostawca: 

Nazwa(y) i adres(y) Dostawcy(Ow) 

OWIADCZENIE 
Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia w zakresie Art. 13 Regulaminu Udzielania 
Zamowien Miejslciego Przedsicbiorstwa WodociagOw i Kanalizacji w Zdthiskiej Woli 
SpOlka z 0.0. zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiajgcego : www.mpwikzdw.com.pl  dla 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : 

f9Z a kup I dostawa fabrycznie nowej koparko-ladowarki dla Miejskiego Przedskbiorstwa 
Wodockgew i Kanalizacji w Zdmiskiej Wolilka z o.o." 
Ogwiadczam(y), te: 
Stosownie do tregci Art. 13 Regulaminu the podlegam(y) wykluczeniu z postwowania o udzielenie 
niniejszego zam6wienia z powodu the spelniania warunk6w, o ktorych mowa w Art. 13 Regulaminu. 

Data, podpis, pieczee 
uprawnionego przedstawiciela Dostawcy(ow) 

• 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego: 18/2014 

Zalqcznik nr 4— wzor umowy 
WZOR 
UMOWA 

na zakup i dostawc fabrycznie nowej koparko-ladowarki 

Zawarta w Zduriskiej Woli w dniu 	pomigdzy: 
Miejsldm Przedsicbiorstwem WodocikgOw i Kanalizacji w Zduaskiej Woli Sp:Aka z o.o., 
z siedzibk 98-220 Zdunska Wola ul. Krolewska 15, zarejestrowanym w Skdzie Rejonowym 
dla Locizi-Sr6dmiegcia w Lodzi, 3CX Wydzial Krajowego Rejestru Skdowego pod numerem 
KRS 0000128732 NIP: 829-000-76-57 	REGON: 730335959 
zwanym dalej w tregci umowy „Zamawiajqcym" 
reprezentowanym przez: 
1. mgr Andrzeja Aleksandrowicza - Prezesa Zarzkclu 
2. mgr ink. Jerzego Nizialka 	- Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 
a: 

• 	  

reprezentowanym przez: 

2. 	  
zwanym dalej w tregci Umowy „Dostawcq" 
w wyniku wyboru w przeprowadzonym zgodnie z procedurkprzewidziank w Regulaminie 
Udzielania Zamowieni MiejsIdego Przedsicbiorstwa Wodocikgow i Kanalizacji w Zchniskiej Woli 
Spoika z 0.0. postcpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zam6wienia na 
wykonanie zadania pn.: . „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ladowarki dla Miejskiego 
Przedsiebiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spolka z o.o." 
o nastcpujqcej 

§ 1 

W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowikzuje sic: 
1. Dostarczye fabrycznie nowq koparko-ladowarkg o parametrach technicznych i w zakresie 

szczegolowo okreglonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zarnowienia (SIWZ) nr sprawy 

1110 	18/2014 z dnia 25.07.2014 r. oraz ofercie ziotonej w dniu 	 , stanowikcymi zalkcznild do 
niniejszej urnowy. 

2. Zalkczye wymagane dolcumenty przy dostawie: Deklaracjc zgodnogci z CE; Wyciqg ze 
gwiadectwa homologacji; 

3. Do1kczy6 gwarancjc na oferowankkoparko-ladowarkc na minimum 5 lat lub 3 tysikce 
motogodzin. 

4. Zalkczy6 o§wiadczenie, te jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta 
zapewniajkcym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

5. Podj46 czynnoAci naprawcze w przypadku awarii koparko-ladowarki w ciqgu maksymalnie 48 
godzin od zgloszenia w dni robocze, i zakoriczye naprawc maksymalnie w ciqgu 14 dni 
kalendarzowych od daty jej rozpoczqcia. 

6. W przypadku braku mokliwoki naprawy przedmiotowej maszyny w terminie 14 dni 
kalendarzowych od momentu zgloszenia uszkodzenia w okresie trwania gwarancji, dostarczye 
nieodplatnie zastcpczk maszync o takich sarnych parametrach lub pokrye koszty wynajccia przez 
Zamawiajacego. 

7.Zapewnie bezplatne dojazdy do wszystkich przeglgdow serwisowych i napraw 
gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji. 

8. Dostarczye w pakiecie podstawowym ga§nicc, trOjickt ostrzegawczy oraz instrukcjc obstugi w 
jczyku polskim i katalog czc§ci zamiennych. 



9. Przeprowadzio szkolenie praktyczne w siedzibie Zamawiajkcego dla 2 pracovvnikow 
w zakresie: bhp, budowy, obslugi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu. 

10. Dostarczy6 wykaz czcgci i ukladow, ktore the sq, objcte gwarancjk 
11. Wystawie kartc gwarancyjnk na przedtniot zamowienia. 

§2 

Do wykonywania uzgodnieti technicznych i organizacyjnych dotyczkcych przedmiotu umowy 

upowaZnia sic: 
1. Ze strony Zamawiajqcego: 

a) Boguslaw Przytula Tel. 43 823 31 97 wew. 41 kom. 667 908 900 

b) Jerzy Kubiak Tel. 43 823 31 97 wew. 38 kom. 605 825 785 
2. Ze strony Dostawcy: 

a)	  
b)	  

§3 

• Zmowienie na1e2y wykonat w terminie do 30 dni od dnia podpisania umovvy. 

§4 

1. Umowa zgodnie ze zlotonkprzez Dostawce i przyjctkprzez Zamawiajkcego ofertk zostanie 
zrealizowana poprzez wydanie przedmiotu umowy oraz przeprowadzenie szkolenia i wydanie 
zagwiadczeti dla przeszkolonych pracovvnikow. 

2. Przedmiot umowy zostanie vvydany w siedzibie Zamawiajkcego. 
Wszelkie koszty zwikzane z dostawk do siedziby Zamawiajkcego koparko4adowarki ponosi 
Dostawca. 

3. 0 planowanym terminie wydania Zamawiajkcemu przedmiotu umowy Wykonawca zobowikzany 
jest poinformowa6 Zamawiajkcego pisernnie, faxem, telefonicznie na co najmniej 2 dni przed 
terminem dostawy. 

4. Odbior przedmiotu umowy nastqpi przez upowai.nionych przedstawicieli Zamawiajkcego i 
Dostawcy. 

5. Dostarczona koparko4adowarka powinna posiada6 dokumentacjc wymienionkw § 1 pkt.2, 
brak ktoregokolwiek z wymienionych dokumentow daje Zamawiajqcemu prawo do odmowy 
dokonania odbioru. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajkcego the ogranicza jakichkolwiek 
uprawnieti Zamawiajkcego w zwikzku z ujawnieniem sic jakichkolwiek wad prawnych, ukrytych 
lub trudnych do stwierdzenia wad fizycznych. 

§5 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreglonego w § 1 umowy, Dostawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokoki: 
Cena netto: 	  z1 
(slownie: 	  
+ naleZny podatek w stawce: 	% tj 	  zi 
Co stanowi cenc brutto: 	  
(slownie: 	 .) 

2. W wynagrodzeniu okreglonym powyzej mieszczk sic wszelkie wymagane koszty, jakie Dostawca 
poniesie w celu zrealizowania przedmiotu umowy. 



§6 

1. Podstawa wystawienia faktury obejmujqcej wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi6 bcdzie 
protok61 odbioru przedmiotu zarnowienia, stwierdzajqcy realizacjc zamowienia zgodnie z umowa 
podpisany przez upowainionego przedstawiciela Zamawiajacego. 

2. Falctura wystawiona przez Dostawcc zostanie uregulowana przez Zamawiajacego przelewem w 
terminie 30 dni od daty jej wystawienia na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

3. W przypadku zwkold w zaplacie faktury Zamawiajacy zaplaci ustawowe odsetki. 

§7 

1. Dostawca ogwiadcza, i2 wiadomym mu jest, Ze z uwagi na zamierzony przez Zamawiajacego eel 
uniowy, przedmiot umowy musi zostao wykonany w terminie okreglonym w § 3. Strony ustalajq, 
iz Zarnawiajacy w przypadku niewykonania umowy przez Dostawcc w -tym terminie mo2e 
odstqpie od umowy bez wyznaczania terrninu dodatkowego. Je2e1i Dostawca opoinia sig z 
rozpoczcciem lub wykonaniem przedmiotu tak dalece, 2e nie jest prawdopodobne, 2eby zdokal je 
ukoriczyd w terminie olcreglonym w umowie, Zaraawiajacy maze bez wyznaczenia terminu 

ID 

	

	
dodatkowego od umowy odstqpiO jeszcze przed uplywem terminu do wykonania dziela. W 
sytuacji odstqpienia od umowy Zamawiajacy mo2e powierzy6 wykonanie przedmiotu umowy lub 
jej pozostalej ezcgci innemu podmiotowi, obcia2ajac Dostawce kosztami tego wykonania. 
Nieza1e2nie od powytszego Zamawiajacemu przysiugujauprammienia okreglone w § 8. 

2. Strony usta1ajarownie2, i w przypadku the wykonania przedmiotu umovvy w terminie, bac12 te2 
opOinienia w rozpoczcciu lub wykonaniu przedmiotu umowy talc, 2e the jest prawdopodobne, 
Zeby Dostawca zdolal je ukoficzyo w terminie okreglonym w umowie, Zamawiajacy mo2e — bez 
korzystania z prawa do odstqpienia ad umowy — powierzye wykonanie przedmiotu umowy lub jej 
pozostatej ezcgci innemu podmiotowi obciatajac Dostawcc kosztami tego wykonania. 

§8 

W razie nievvykonania lub nienale2nego wykonania umowy, strony zobowiazuja si zaplacio 
kary umowne w nastcpujqcych wypadkach i wysokogciach: 
1. Zamawiajacy mo2e za2adae zaptaty kary umownej w razie: 

a) opolnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokogci stanowiacej rownowartogO 0,5% 
brutto wynagrodzenia przewidzianego w § 5 umowy, za ka2dy dzien opednienia liczac od 

• 	terminu okreglonego w § 3, 
b) odstqpienia od umowy z przyczyn 1e2q_cych po stronie Dostawcy w wysokogei 20% 

wynagrodzenia umownego brutto 
2. W przypadku wystqpienia kar okreglonych w pkt.1 przed terminem wyplaty wynagrodzenia 

na1e2nego Dostawcy, Zamawiajacy ma prawo potracio je z na1e2nogciami wynikajacymi z faktury 
za przedmiot umowy, po uprzednim pisemnym zgloszeniu powy2szego faktu wraz z 
uzasadnieniem Dostawcy. 

3. Dostawca mo2e za2adaO zaplaty kary umownej w razie: 
a) odstapienia od umowy z powodu okolicznoki, za ktore ponosi odpowiedzialnoge Zamawiaja ccy 

w wysokoki 20% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeZeniem o ktorym mowa 

w § 9 pkt.1 
4. Je2eli wysokogo zastrzetonych kar umownych the pokrywa poniesionej szkody, strony moga 

dochodzie odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreglonych w Kodeksie Cywilnym. 

§9 

W razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznogei powodujkcej, ze wykonanie umowy nie 1e2y 
w interesie Zamawiajacego, czego nie mo2na bylo przewidzieo w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiajqcy rno2e odstqpie od umowy. W takim wypadku Dostawca mote 24dae jedynie 



vvynagrodzenia nale2nego mu z tytulu wykonanej przez Zamawiajkcego czcki umowy. 
2. Odstqpienie od umowy powinno nastqpie w formie pisemnej pod rygorem niewa2noki 

talciego ogwiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. 

§ 10 

1. Dostawca i Zamawiajkcy ustanawiajk adresy do dorcczen w ich siedzibach podanych we wstcpie 
do Umowy. D1a skutecznego zawiadomienia o ich zmianie konieczne jest zawiadomienie pismem 
poleconym z potwierdzeniem odbioru. 

2. Korespondencjc wyslana listem poleconym na adres o ktorym mowa w pkt.l. uznaje sic za 
skutecznie dorcczonk z chwilk jej odbioru lub odmowy jej odbioru 1ub bezskutecznego uplywu 
terminu na jej podjccie w placowce pocztowej. W przypaciku przesylek wyslanych pocztk 
lcurierskk lub dorcczonych osobikie doreczanie uznaje sic za dokonane z chwi1k odbioru lub 
odmowy odbioru. 

3. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, dorcczenie dokonane na ostatni znany drugiej 
stronie adres do dorcczen bcdzie uwatane za dokonane prawidlowo i skutecznie. 

•
§11 

1.KaZda zraiana postanowieri niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewaZnoki w postaci aneksu. 

2.Strony zgodnie ustalajk, i± zakazuje sic zmian postanowien zawartej umowy oraz wprowadzania 
nowych postanowien, niekorzystnych dla Zamawiajqcego, jeteli przy ich uwzglcdnieniu 
naleZaloby zmienia trek oferty, chyba Ze koniecznok wprowadzenia takich zmian wynika z 
okolicznoki, ktorych nie motna bylo przewidzieo w chwili zawarcia umowy. 

§ 12 

Spory wynikle na tie wykonania niniejszej Umowy strony zobowikzujk sic rozstrzygaa 
polubownie. 
W razie braku porozumienia spory bcdzie rozstrzygal Skd wlakiwy dla siedziby 
Zamawiaj kc ego . 

§13 

• W sprawach nie uregulowanych niniejszk Urnowk bcdk mialy zastosowanie odpowicdnie 
Przepisy Kodeksu Cywilnego. 

,S 14 

Umowa zostala sporzkdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje 
Zamawiajkcy a jeden Dostawca. 

DOSTAWCA: 
	 ZAMAWIAJACY: 
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