
 Małkinia Górna, dnia 22.02. 2016 r.  

Znak sprawy: ZPD.02.2016 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8. 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 euro, Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej zaprasza do 

przedstawienia oferty  dotyczącej wykonania zamówienia pod nazwą: „Dostawa fabrycznie 

nowej minikoparki”. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej (rok 

produkcji 2014 lub 2015 r.).  

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

           43261000-0 – koparki mechaniczne 

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry techniczne: 

Wymiary: 

1) Długość: min. 3400 mm 

2) Wysokość z kabiną: min. 2300 mm 

3) Szerokość z gąsienicami zsuniętymi: min. 980 mm 

4) Szerokość z gąsienicami rozsuniętymi: min. 1300 mm 

5) Szerokość gąsienic gumowych: min. 230 mm 

Silnik: 

1) Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy 16 - 20 KM i pojemności 1,1 dm³ 

Układ hydrauliczny: 

1) Pompa wielotłoczkowa 

Sterowanie: 

1) Serwosterowanie pracą układu koparkowego umożliwiające uzyskiwanie krótkich 

cykli pracy  

2) Sterowanie ISO 

Parametry robocze: 

1) Masa robocza: min. 1550 kg 

2) Zasięg kopania na poziomie gruntu: 4100 - 4900 m 



3) Głębokość kopania z opuszczonym lemieszem: min. 2,74 m 

4) Głębokość kopania z podniesionym lemieszem: min. 2,45 m 

5) Maksymalna wysokość załadunku: 2,692 m 

6) Siła kopiąca łyżki: min. 15,9 kM 

7) Siła kopiąca ramienia: min. 8,0 kM 

Wyposażenie standardowe maszyny: 

1) Kabina posiadająca certyfikaty ROPS i TOPS: wymagane 

2) Instalacja hydrauliczna do młota wyburzeniowego i wiertnicy: wymagane 

3) Ramie koparkowe o długości min.1260 mm 

4) Pełen system kontrolek świetlnych oraz ostrzegania dźwiękowego: wymagane 

5) Blokada układu sterowania i obrotu: wymagane 

6) Mocowania umożliwiające podnoszenie maszyny: wymagane 

7) Gąsienice gumowe i rozsuwane: wymagane 

8) Łyżka koparkowa o szerokości: 230 - 300 mm 

9)  Układ sterowania maszyny ISO: wymagane 

10)  Światło robocze montowane na wysięgniku: wymagane 

11)  Lemiesz spycharkowy: wymagane 

Wyposażenie dodatkowe: 

1) Szybkozłącze mechaniczne 

2) Łyżka o wymiarach: 460 mm 

3) Łyżka skarpowa: 900 mm 

 

 4. Mini koparka musi posiadać: 

 kartę gwarancyjną wydaną przez producenta oraz wszelkie atesty i certyfikaty; 

 instrukcje obsługi w języku polskim oraz wykaz części zamiennych. 

Ponadto przedmiot zamówienia w dniu przekazania powinien być gotowy do eksploatacji tj.: 

 posiadać zdolność sprzęgania i pracy minikoparki z osprzętem; 

 posiadać stany płynów eksploatacyjnych w wymaganym przez producenta poziomie; 

 posiadać podstawowe narzędzia do eksploatacji. 

Dokumenty określone w pkt. 4 należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia. 

5. Wymagania dodatkowe: 

1. Wykonawca udzieli gwarancji producenta na przedmiot zamówienia na minimum 

12 m-cy lub min. 1200 motogodzin. Okres gwarancji liczony będzie od daty 

sporządzenia bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu 

zamówienia. 



2. Przeglądy gwarancyjne bezpłatne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem 

wynikającym z warunków udzielonej przez producenta gwarancji, na wniosek 

Zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie 

zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a 

Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony do ich 

bezwględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu 

upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia 

kar umownych w wysokości określonej w § 6 we wzorze umowy. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na 

własny koszt. 

5. O dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

pisemnie/fax/e-mail Zamawiającego, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. 

6. Odbiór – przekazanie minikoparki nastąpi w siedzibie Zamawiającego w 

obecności upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów sprzętu i kluczyków. 

7. Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie pracowników ZGKiM Sp. z.o. o.  

w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:  

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w 

siedzibie Zamawiającego – ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej, ul. Nurska 144,  

07-320 Małkinia Górna. 

2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  

- Agnieszka Mróz – Mistrz Transportu   tel. 29 644 86 62 

 

III. Miejsce i termin składania ofert:  

1. Oferty należy składać do dnia 01.03.2016 r. do godz. 11:00.  

2. Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna 

w dniu 01.03.2016 r. o godzinie 11:10 

 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:  

2. Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej, ul. Nurska 144,  

07-320 Małkinia Górna. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie 

wyłączony z postępowania. 

3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty 

powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami  oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorami - załącznikami. Wszystkie pola i pozycje tych załączników winny 



być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane 

oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. 

4. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami przedstawionymi w 

zapytaniu były opatrzone pieczęciami imiennymi i podpisane przez osobę/osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 

przepisami prawa i złączone w sposób trwały. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane 

przez upoważnionego pełnomocnika wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeżeli 

dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez osobę uprawnioną. 

 

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący    

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu  

otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana na adres 

Zamawiającego podany w pkt. III.2 i opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz 

oznaczona w następujący sposób:  

„Oferta na: Dostawa fabrycznie nowej minikoparki.  NIE OTWIERAĆ przed 

01.03.2016 r. godz. 11.10” 

 UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do  

sekretariatu  Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych 

informacji. 

V. Opis sposobu obliczenia ceny: 

       1. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania liczb, tj.  jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 

równa lub większa od 5 to zaokrąglamy w górę, w przypadku cyfry mniejszej od 5 drugą 

pozycję po przecinku pozostawiamy bez zmian). Cena oferty musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku  VAT. 

     2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu 

ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

VI. Opis wymagań stawianych wykonawcy:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie udokumentowane załączonym do oferty 

wykazem wykonanych dostaw, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz, których zostały wykonane (np. referencje, protokoły odbioru); 

b) dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. 

 

2. Wykonawca do oferty (załącznik nr 1) załączy:  



a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

(np. referencje, protokoły odbioru); 

- Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 90 000,00 zł brutto (słownie: 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda - załącznik nr 2.  

c)  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym  

przez Zamawiającego, Wykonawca składa: 

 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz specyfikacji technicznej 

(dotyczy parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu zamówienia) – 

załącznik nr 3. 

3. Inne dokumenty. 

 a)  formularz ofertowy – wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1, 

 b)  pełnomocnictwo, w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie 

 zamówienia - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa 

 (jeżeli dotyczy), 

 c)  pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia, jeżeli 

 uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty  

  - oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa (jeżeli     

 dotyczy), 

d)  w przypadku wystąpienia podwykonawców: zakres powierzonych im części 

 zamówienia (jeżeli dotyczy).  

VII. Termin wykonania zamówienia:  

Dostawa przedmiotu zamówienia: maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych  od dnia 

podpisania umowy. 

VIII. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 

lub całości zamówienia podwykonawcom: 

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest w ofercie wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

IX. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:  

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:      

    



L.p. Kryterium Znaczenie procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena (C) 82% 82 pkt. 

2. Termin dostawy (D) 6% 6 pkt. 

3. Termin gwarancji (G) 10% 10 pkt. 

4. Rocznik (R) 2% 2 pkt. 

 

2. Oceny ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostaną dokonane według 

następującego wzoru   O = C + D + G + R  gdzie: 

 

Kryterium nr 1 – Cena – proporcjonalnie według wzoru: 

 
         najniższa cena brutto z badanych ofert  

C = ---------------------------------------------------------- x 82 pkt  

               cena brutto oferty badanej 

 

Kryterium nr 2 – Termin dostawy 
 

D = 6 pkt.  gdy  zaproponowany termin dostawy jest dłuższy niż 7 dni i krótszy równy niż 10 

dni 

D = 3 pkt. gdy zaproponowany termin dostawy jest dłuższy niż 10 dni i krótszy równy niż 20 

dni 

D = 0 pkt. gdy zaproponowany termin dostawy jest dłuższy niż 20 dni i krótszy równy niż 30 

dni 

 

Kryterium nr 3 – Termin gwarancji  

G = 10 pkt. gdy zaproponowany termin gwarancji jest większy równy niż 24 m-cy lub 

min. 2000 mth. 

G = 5 pkt. gdy zaproponowany termin gwarancji jest większy równy niż 18 m-cy lub 

1600 mth. 

G = 0 pkt. gdy zaproponowany termin gwarancji jest większy równy niż 12 m-cy lub 

1200 mth 

Kryterium nr 4 – Rocznik 

 

R = 2 pkt. gdy zaproponowany rocznik minikoparki to 2015. 

R = 0 pkt. gdy zaproponowany rocznik minikoparki to 2014. 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalnie 100 % - 100 pkt 

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu 

wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów.  



X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz zostanie przekazana faksem lub pocztą elektroniczną. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim    

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.   

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

 

XI. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:  

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub 

telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.  

XII. Forma płatności:  

Przelew na podstawie faktury za wykonanie dostawy z terminem płatności 30 dni.  

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

• Załącznik nr. 1 Wzór formularza oferty 

• Załącznik nr. 2 Wykaz dostaw 

• Załącznik nr. 3 Specyfikacja techniczna 

• Załącznik nr. 4 Wzór umowy 

 

 

………………………………….  

podpis Kierownika Zamawiającego  

lub osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 

 

                                                 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

………………………… 
Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

   Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

                                                                   ul. Nurska 144 

 07-320 Małkinia Górna 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na:  

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki”  

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę lub pełnomocnika) 

 

oferuję/my wykonanie zamówienia, oświadczając jednocześnie, że zrealizuję/my dostawę 

zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w zapytaniu i umowie przedmiotowego 

postępowania.  

I. Oferowany przedmiot zamówienia składa się z: (podać markę, model, rok produkcji) 

 

Minikoparka.................................................................................................................................. 

 

II. Cena ofertowa netto .........................................zł 

 

(słownie:......................................................................................................................................) 

 

plus obowiązujący podatek VAT (…........%) w wysokości.....................................................zł. 

 

(słownie:......................................................................................................................................) 

tj. cena ofertowa brutto....................................................zł.  

(słownie:……..............................................................................................................................) 

 

III.  Miejsca poniżej wykropkowane proszę wypełnić zgodnie z opisem kryteriów 

zawartych w pkt. IX.2 Zapytania ofertowego. 

1. Termin wykonania zamówienia-dostawa przedmiotu zamówienia (maksymalnie 30 dni 

 kalendarzowych) …................. dni od dnia podpisania umowy.  

 

2. Długość okresu gwarancji ….................................(minimum 12 miesięcy lub min. 1200       

motogodzin – licząc od daty przekazania/przyjęcia przedmiotu zamówienia). 

 

 

 

 



3. Oświadczam/y, że: 

1) będący integralną częścią zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) zaoferowany przedmiot zamówienia publicznego będzie odpowiadać wymaganiom 

określonym w zapytaniu ofertowym; 
3) mam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia publicznego; 

4) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

publicznego;  

5) nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

5.  Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: 

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

                                        (imię, nazwisko, tel.) 
 

6.  Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcy część  

zamówienia w zakresie................................................................................................................. 

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

....................................................................................................................................................... 

 

7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:1
 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

...................................... dnia ..............................                                                                                                                                                                                                                        

                                                

                                                                                                       ……………………………… 
                                                                                                Podpis wykonawcy lub upoważnionego  

                                                                                                                                               przedstawiciela wykonawcy  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić.  
1 Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez osobę uprawnioną 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Wykaz dostaw – doświadczenie Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 euro pn.: „Dostawa 

fabrycznie nowej minikoparki” 

 

Wykaz powinien zawierać, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością  

przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 90 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy 

złotych) każda 

L.p. Nazwa i adres 

podmiotu na rzecz 

którego dostawa 

została wykonana 

Przedmiot  

zamówienia  

Całkowita wartość 

zamówienia brutto 

 

Data 

wykonania 

 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

 

Uwaga! Informacja powinna uwzględniać wykaz dostaw o podobnym charakterze 

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych w ciągu ostatnich 

trzech lat (jeżeli firma działa krócej niż 3 lata – informacje z okresu działalności), z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane wraz z załączeniem dowodów (np. referencje, protokoły odbioru) 

potwierdzających, że w/w zamówienia zostały wykonane z należytą starannością. 

 

.........................................., dnia .................................  

Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)  

reprezentującej(ych)Wykonawcę 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

                                                                                                              …………………............ 
                                                                                                                                                   miejscowość, data 

…………………………………….. 

Pełna nazwa i adres Wykonawcy 

 

Specyfikacja Techniczna 

 

Fabrycznie nowa minikoparka 

L.p. Minimalne wymagania techniczne 

jakie powinna spełniać fabrycznie 

nowa minikoparka 

Opis parametrów oferowanej fabrycznie 

nowej minikoparki 

 

(proszę uzupełnić) 

1 2 3 

1 Wymiary  

2 Długość: min. 3400 mm  

 

3 Wysokość z kabiną: min. 2300 mm  

 

4 Szerokość z gąsienicami zsuniętymi: 

min. 980 mm 

 

5 Szerokość z gąsienicami rozsuniętymi: 

min. 1300 mm 

 

 

6 Szerokość gąsienic gumowych:  

min. 230 mm 

 

 

7 Silnik  

8 Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą 

o mocy 16 – 20 KM  

i pojemności 1,1 dm³ 

 

9 Układ hydrauliczny  

 

10 Pompa wielotłoczkowa    

11 Sterowanie  

12 Serwosterowanie pracą układu 

koparkowego umożliwiające 

uzyskiwanie krótkich cykli pracy  

 

13 Sterowanie ISO  



14 Parametry robocze  

15 Masa robocza: min. 1550 kg  

16 Zasięg kopania na poziomie gruntu: 

4100 – 4900 m 

 

17 Głębokość kopania z opuszczonym 

lemieszem: min. 2,74 m 

 

18 Głębokość kopania z podniesionym 

lemieszem: min. 2,45 m 

 

19 Maksymalna wysokość załadunku: 

2,692 m 

 

20 Siła kopiąca łyżki: min. 15,9 kM  

21 Siła kopiąca ramienia: min. 8,0 kM  

22 Wyposażenie standardowe maszyny  

23 Kabina posiadająca certyfikaty ROPS i 

TOPS: wymagane 

 

24 Instalacja hydrauliczna do młota 

wyburzeniowego i wiertnicy: 

wymagane 

 

25 Ramie koparkowe o długości min. 

1260 mm 

 

26 Pełen system kontrolek świetlnych oraz 

ostrzegania dźwiękowego: wymagane 

 

27 Blokada układu sterowania i obrotu: 

wymagane 

 

28 Mocowania umożliwiające 

podnoszenie maszyny: wymagane 

 

29 Gąsienice gumowe i rozsuwane: 

wymagane 

 

30 Łyżka koparkowa o szerokości  

230 - 300 mm 

 

31 Układ sterowania maszyny ISO: 

wymagane 

 

32 Światło robocze montowane na 

wysięgniku: wymagane 

 



33 Lemiesz spycharkowy: wymagane  

34 Wyposażenie dodatkowe  

35 Szybkozłącze mechaniczne  

36 Łyżka o wymiarach 460 mm  

37 Łyżka skarpowa 900 mm  

 

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie 3 wskazał rzeczywiste 

dane techniczne, jakie posiada oferowana minikoparka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  …................................................. 
                                                                                                       Podpis wykonawcy lub upoważnionego  

                                                                                                                                                    przedstawiciela wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4  

WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu ........................2016 r. w Małkini Górnej pomiędzy: 

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Małkini 

Górnej przy ul. Nurskiej 144 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr. KRS 0000448502 

NIP: 759-174-03-69, Regon: 146470327 

reprezentowaną przez: 

Leszka Nakielskiego – Prezesa Zarządu 

 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

      a 
      ….......................................................................................................................................... 

      z siedzibą w ............................................................................................................................ 

      zarejestrowaną w KRS pod numerem .................................................................................... 

      NIP ..........................................................REGON/PESEL .................................................... 

      zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

      reprezentowanym/ą przez: 

      ................................................................................................................................................. 

 

      zwanym/ą dalej w treści umowy Sprzedawcą, 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oraz zgodnie 

z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofercie cenowej, zawiera się umowę o 

następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej minikoparki, określonej w 

Specyfikacji technicznej zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest: 

 fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, rok produkcji: 2014 lub 2015; 

 zgodny co do wymagań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, parametrów technicznych 

opisanych w Specyfikacji technicznej i ofercie; 

 wolny od wad fizycznych i prawnych uniemożliwiających jego użycie zgodnie  

z przeznaczeniem. 

3. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych czynności 

koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. 

 



Termin i sposób realizacji umowy 

§ 2 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi staraniem Sprzedawcy na jego koszt w ciągu 

…......... dni od dnia podpisania umowy do siedziby Zamawiającego na podstawie 

bezusterkowego protokołu przekazania i odbioru, w którym zostanie dokładnie 

opisany stan techniczny przedmiotu umowy. Protokół stanowi integralną część 

umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu przedmiot umowy: 

 kompletny, zdatny do umówionego użytku o parametrach i wyposażeniu zgodnym  

ze Specyfikacją techniczną oraz ofertą; 

 wraz z kompletną dokumentacją sporządzoną w języku polskim, zawierającą:  

 kartę gwarancyjną wydaną przez producenta oraz wszelkie niezbędne atesty i 

certyfikaty; 

 instrukcje obsługi w języku polskim oraz wykaz części zamiennych. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia przedmiotu umowy, w tym  

w szczególności jego stanu oraz przydatności z punktu widzenia celu umowy. 

4. Sprzedawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy  

w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

5. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu przekazania i odbioru, o którym mowa w 

ust. 1, przedmiotu umowy od Sprzedawcy bez zastrzeżeń, stanowi dowód przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy do korzystania w stanie przydatnym do 

umówionego użytku. 

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z 

niniejszą umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub 

gdy dokumenty nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru 

przedmiotu zamówienia oraz wyznaczy Sprzedawcy dodatkowy termin na usunięcie 

wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

7. Sprzedawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi 

przedmiotu umowy pracownika Zamawiającego. Osobę do przeszkolenia wyznaczy 

Zamawiający. 

8. Sprzedawca może zlecić wykonanie niektórych czynności będących przedmiotem 

umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje 

do ich wykonania i że zawarł w ofercie oświadczenie, iż powierzy podwykonawcom 

wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia: 

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

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

9. Sprzedawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, 

których wykonanie powierzył podwykonawcom. 

10. Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających 

dane identyfikacyjne podwykonawców. 



11. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z podwykonawcami. 

12. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Sprzedawcy 

z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków umownych. Sprzedawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

Wynagrodzenie Sprzedawcy 

§ 3 

        Strony ustalają wartość umowy na kwotę:  

  ……………............zł netto (słownie:..................................................................................) 

 z ….........% podatkiem VAT w wysokości.................................zł,  

 tj. ….......................zł brutto (słownie: …............................................................................) 

 

Sposób zapłaty wynagrodzenia 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia  prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 

bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczenie przez Sprzedawcę 

zamówionego przedmiotu umowy wraz z dokumentami, o których mowa w § 2, 

potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru. 

3. W razie zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Sprzedawcy odsetek ustawowych. 

4. Sprzedawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

Gwarancja, rękojmia 

§ 5 

1. Sprzedawca  przenosi na Zamawiającego uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji,    

które przysługują mu w stosunku do producenta przedmiotu zamówienia. 

2. Sprzedawca zapewnia na przedmiot zamówienia udzielenie gwarancji producenta na 

okres ……………(min. 12 m-cy) licząc od dostawy potwierdzonej bezusterkowym 

protokołem odbioru. 

3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę o ujawnionych wadach  

w przedmiocie umowy. 

4. Konserwacja i naprawa przedmiotu umowy w okresie gwarancji dokonywana będzie w 

autoryzowanych stacjach obsługi producenta przedmiotu umowy. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. 

6. Wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji 

ponosi w całości Sprzedawca. 

7. W przypadku gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej będą mniej 

korzystne niż zawarte w umowie, zastosowanie mają zapisy umowy. 

 

 



Kary umowne 

§ 6 

      1. Zamawiający naliczy Sprzedawcy kary umowne: 

1) za nie przekazanie w terminie określonym w § 2 pkt. 1 przedmiotu umowy w 

wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto Sprzedawcy, o której mowa w § 3 za 

każdy dzień opóźnienia; 

2) Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny 

ofertowej brutto Sprzedawcy, o której mowa w § 3 za każdy dzień opóźnienia w 

realizacji uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji o ile nie mogą być 

zrealizowane przez Zamawiającego a uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem;  

3) 0,2% ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 3 za dostawę minikoparki z 

wadami oraz 0,2% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy 

liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Strony  mogą dochodzić odszkodowania na zasadach kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych  

 z należności Sprzedawcy, na co Sprzedawca wyraża zgodę. 

Odstąpienie od umowy 

§ 7 

1.      Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy opóźnienie w wydaniu 

 przedmiotu umowy przekroczy dodatkowy termin określony w § 2 ust. 6.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

 takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

Rozwiązanie, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy 

§ 8  

 Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

 nieważności. 

Zmiana umowy 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  

 Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

. Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 



ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

 Specyfikacja techniczna 

 oferta cenowa 


