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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Na:  „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz 

z systemem hakowym” 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                PM/Z/1/1/2020 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

Ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i przyjmuję(przyjmujemy) ją 

bez zastrzeżeń, 

2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) cena netto oferty za realizację zamówienia: ……………………… zł (słownie: ……………………. 

złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka 23% w kwocie ……… zł (słownie: 

……………złotych …/100), co łącznie stanowi cenę brutto oferty w kwocie ……………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………..………… złotych …/100). 
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4) oferuję w ramach kryterium nr 2: okres gwarancji jakości na oferowaną, fabrycznie nową 

ładowarkę teleskopową1: 

 Zestaw nr 1, 

 Zestaw nr 2, 

 Zestaw nr 3, 

 „Zmodyfikowany Zestaw nr 3”: liczba oferowanych miesięcy………., liczba 

oferowanych motogodzin …………………. 

5) zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dn. 

28.12.2020r., 

6) termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ, 

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w 

ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności 

innym uczestnikom postępowania]2: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

    

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] 

/[następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 

podwykonawcom2]:  

Lp. Nazwa / opis części zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

Firma Podwykonawcy3 
Procentowy udział zlecany 

Podwykonawcy4 

a)     

    

 
1 Należy wybrać i zaznaczyć jeden z zestawów określonych w pkt 22.2.2) IDW  
2 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
3 Wykonawca zobowiązany jest wpisać Firmę Podwykonawcy w przypadku, gdy Firma Podwykonawcy jest znana na etapie 
składania Formularza oferty; gdy Firma nie jest znana – Wykonawca wpisuje tylko opis części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, 
4 Zaleca się podanie procentowego udziału zlecanego podwykonawcy 
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12) wybór mojej(naszej) oferty [będzie prowadzić] / [nie będzie prowadzić]5 do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/emy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazuję(emy) ich wartość bez kwoty podatku: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku w PLN 

1.   

...   

 

13) oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SIWZ, 

14) reprezentowany przez mnie (przez nas) Wykonawca jest małym/średnim/dużym 

przedsiębiorcą6, 

15) Wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu złożenia oferty oraz zobowiązuje się wypełnić powyższe obowiązki 

informacyjne w odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane 

Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy. 

 Podpis(y): 

Lp. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu 

Wykonawcy(ów) * 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      

 

* UWAGA:  

- w przypadku składania oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, niniejszy 

dokument należy podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym zgodnie z zapisami treści SIWZ w tym 

zakresie; 

 

 
5 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
6 Zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 1 do Formularza oferty         

PM/Z/1/1/2020 

 

Wykaz parametrów technicznych oferowanego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 

odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym 

 

Nazwa 

Producenta: 

 

 

Typ: 

 

 

Model: 

 

 

 

L.p. 
Parametry wymagane przez 

Zamawiającego 

Parametry oferowane 

przez Wykonawcę 
Uwagi 

 

1. 

Samochód ciężarowy (hakowiec) 

nowy z rokiem produkcji nie 

niższym niż 2020 z gwarancją 

jakości, która rozpocznie się od 

dnia podpisania przez obie strony 

protokołu zdawczo-odbiorczego, 

 

TAK/NIE 

 

2. 
Silnik niskoprężny, (CNG/benzyna) 

o mocy min. 100 kW 
………………….. [kW]* 

 

3. DMC 4500-7500 kg ……………………[kg]* 
 

4. 
Skrzynia biegów automatyczna lub 

manualna 6 biegowa 
TAK/NIE 

 

5. Rozstaw osi 3450 – 4350 mm ………………..[mm]* 
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6. Konfiguracja osi 2x4 TAK/NIE 
 

7. 
Wersja nadwozia – podwozie z 

kabiną 
TAK/NIE 

 

8. Regulacja kolumny kierowniczej TAK/NIE 
 

9. Układ hamulcowy z systemem ABS TAK/NIE 
 

10. 
Fotel kierowcy stały, pełna 

regulacja, materiał 
TAK/NIE 

 

11. 

Trzy niezależne fotele z pasami 

bezpieczeństwa lub ławka 

pasażerów stała dwu osobowa, 

pasy bezpieczeństwa 

trzypunktowe  

TAK/NIE 

 

12. 

Oświetlenie zgodne z 

obowiązującymi przepisami ruchu 

drogowego 

TAK/NIE 

 

13. Światła do jazdy dziennej TAK/NIE 
 

14. Lampa ostrzegawcza na kabinie TAK/NIE 
 

15. 
Sygnał akustyczny ostrzegający o 

cofaniu 
TAK/NIE 

 

16. Centralny zamek TAK/NIE 
 

17. Minimum dwa kluczyki z pilotem TAK/NIE 
 

18. Elektrycznie sterowane szyby TAK/NIE 
 

19. Zbiornik paliwa min. 120 l  

(zbiornik paliwa-gaz) 
TAK/NIE 

 

20. 
Rezerwowy zbiornik benzynowy o 

minimalnej pojemności 12 litrów 
TAK/NIE 

 

21. Okno w tylnej ścianie kabiny TAK/NIE 
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22. Radioodtwarzacz TAK/NIE 
 

23. Immobiliser TAK/NIE 
 

24. Instrukcja obsługi operatora w 

języku polskim 
TAK/NIE 

 

25. Komplet dywaników gumowych TAK/NIE 
 

26. Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy 
 

TAK/NIE 

 

27. Felgi stalowe TAK/NIE 
 

28. Koło zapasowe TAK/NIE 
 

29. Poduszka powietrzna kierowcy TAK/NIE 
 

30. 
Urządzenie hakowe fabrycznie 

nowe (rok produkcji 2020) 
TAK/NIE 

 

31. 

Urządzenie hakowe z nominalną 

mocą załadunkową minimum 4000 

kg (przy w/w podwoziu) 

 

………………………. [kg*] 

 

32. Wysokość haka  H=1200 mm TAK/NIE 
 

33. Wychylne ramię główne TAK/NIE 
 

34. Masa własna urządzenia do  

900 kg 
……………………[kg*] 

 

35. Ciśnienie robocze do 30 Mpa 
 

………………….[Mpa*] 

 

36. 
Długość użytkowa kontenerów 

3200-3800 mm 

 

………………….[mm*] 

 

37. 
Rolki zapewniające stabilność 

prowadzenia kontenera 
TAK/NIE 

 

38. 
Kierowanie w kabinie jak i z 

zewnątrz pojazdu 
TAK/NIE 
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39. Hydrauliczna blokada kontenera TAK/NIE 
 

40. Pompa hydrauliczna TAK/NIE 
 

41. 
Boczne osłony antynajazdowe, 

podesty boczne 
TAK/NIE 

 

42. Przeprowadzenie procedury UDT TAK/NIE 
 

43. Oświetlenie robocze TAK/NIE 
 

44. 

Rama zabudowy hakowej 

wykonana z wysoko gatunkowej 

stali zabezpieczona farbą 

podkładową oraz malowana 

nawierzchniowo w kolorze 

czarnym 

TAK/NIE 

 

45. 
Zbiornik oleju hydraulicznego ze 

wskaźnikiem poziomu oleju 
TAK/NIE 

 

46. 
Skrzynka narzędziowa, kosz na 

siatkę 
TAK/NIE 

 

47. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK/NIE 
 

48. Katalog części zamiennych TAK/NIE 
 

49. Certyfikat CE TAK/NIE 
 

50. 

Wszelkie inne pozwolenia, atesty  

i certyfikaty niezbędne do 

korzystania z Samochodu przez 

Zamawiającego 

TAK/NIE 

 

 

UWAGA: 

1. w polu oznaczonym * należy wpisać wartości oferowane przez Wykonawcę; 

2. w polu nieoznaczonym należy pozostawić TAK lub NIE.  

3. brak wypełnienia tabeli lub jej części lub wypełnianie jej niezgodnie z powyższymi 

wskazówkami może skutkować odrzuceniem oferty. 
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Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

 

Podpis(y): 

Lp. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu 

Wykonawcy(ów) * 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      

 

 

* UWAGA:  

- w przypadku składania oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, niniejszy 

dokument należy podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym zgodnie z zapisami treści SIWZ w tym 

zakresie; 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ustawy  

  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  PM/Z/1/1/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

Ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz 

 

OŚWIADCZENIE Z ART. 25a USTAWY 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  „Dostawa fabrycznie 

nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym” 

na podstawie art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 ze zm.) oświadczam(y), że: 

1. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione  

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

2. Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 10 

IDW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*: 

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

w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

4. W stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

         (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 
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5.  Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………….. ustawy Pzp (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–

20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki  naprawcze 

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

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Podpis(y): 

Lp. 

Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy * 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość 

i data 

      

      

 

* UWAGA:  

- w przypadku składania oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, niniejszy 

dokument należy podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym zgodnie z zapisami treści SIWZ w tym 

zakresie; 
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Załącznik nr 3 – Wzór wykazu wykonanych dostaw  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                                                                            PM/Z/1/1/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

Ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy spełniające wymagania opisane w pkt. 10.2. IDW 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia 
Wartość zamówienia  

brutto w PLN 

Daty i miejsce wykonania 

zamówienia 

Podmiot na rzecz, którego dostawy  

zostały wykonane 

1.       
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Podpis(y): 

Lp. 
Nazwa  

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

do 

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy * 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość 

i data 

      

      

 

 

* UWAGA:  

- w przypadku składania oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, niniejszy dokument należy podpisać podpisem elektronicznym 

kwalifikowanym zgodnie z zapisami treści SIWZ w tym zakresie; 
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Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086) 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                    PM/Z/1/1/2020 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

Ul. Nowy Świat , 62 – 800 Kalisz 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy 

(należy podać nazwę Wykonawcy, w przypadku wspólników spółki 

cywilnej należy podać nazwę przedsiębiorcy tworzącego spółkę zgodnie z 

wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

a nie nazwę spółki cywilnej) 

Adres  

Wykonawcy 

   

   

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  „Dostawa fabrycznie nowego 

samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym”  na 

podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019r., poz. 1843 ze zm.) oświadczam(y), że: 

1. wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji  

2. reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca*: 

1) nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, 1086.)  

z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.  

2) przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba 

   

   

*  Niepotrzebne skreślić 
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** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, 

którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać ww. oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  

 

Podpis(y): 

Lp. 

Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy * 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość 

i data 

      

      

 

* UWAGA:  

- w przypadku składania oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, niniejszy 

dokument należy podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym zgodnie z zapisami treści SIWZ w tym 

zakresie; 

 

  

http://www.platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz
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Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

(dotyczy konsorcjów, spółek cywilnych)  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                          PM/Z/1/1/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

Ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz 

 

Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dotyczy konsorcjów, spółek cywilnych) 

 

Ja niżej podpisany ……….........................................................................………………………........................  

działający w imieniu: ……….……….............................................................................................................  

(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

oraz 

ja niżej podpisany ……....…………………………..............................................................................................  

działający w imieniu: …….………….............................................................................................................  

(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

oraz 

* ja niżej podpisany ….........…………………………........................................................................................  

działający w imieniu: ……….……….............................................................................................................  

(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

* jako wspólnicy spółki cywilnej pn.: .……………………………........................................................................ 

z siedzibą w ….......................................... przy ul. …................................................................................ 

 

ustalamy, że naszym pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o. z siedzibą w Kaliszu, którego przedmiotem jest:  „Dostawa fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z system hakowym” będzie: 

Pan/Pani: ……………………………………………….......................................................……………….. 

Oświadczamy zgodnie, że wyżej wymieniony Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Nas  

w postępowaniu, o którym mowa wyżej, a w szczególności do: 

1) przygotowania i złożenia w naszym imieniu oferty, 
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2) podpisania i parafowania w naszym imieniu wszelkich dokumentów związanych z wyżej 

wymienionym postępowaniem, 

3) potwierdzania w naszym imieniu za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów związanych  

z wyżej wymienionym postępowaniem, 

4) składania w naszym imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz składania wyjaśnień. 

 

Podpis(y): 

Lp. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu 

Wykonawcy(ów) * 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      

 

* UWAGA:  

- w przypadku składania oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, niniejszy 

dokument należy podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym zgodnie z zapisami treści SIWZ w tym 

zakresie; 
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Załącznik nr 6 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Dokument, który Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego 

terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                              PM/Z/1/1/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

Ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  „Dostawa fabrycznie nowego 

samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym”  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE7: 

1) wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

2) wobec podmiotu, który reprezentuję(my) 

  nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

  wydano prawomocny wyrok Sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

W przypadku zaznaczenia drugiego kwadratu w pkt 2) powyżej Wykonawca w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) Ustawy Pzp przedstawia w załączeniu8: 

1) dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami: 

a) ………………… 

 
7 zaznaczyć właściwe  
8 opisać, jeżeli dotyczy lub skreślić 
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b) ………………… 

2) dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności: 

a) ………………… 

b) ………………… 

 

 

Podpis(y): 

Lp. 

Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy * 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość 

i data 

      

      

 

* UWAGA:  

- w przypadku składania oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, niniejszy 

dokument należy podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym zgodnie z zapisami treści SIWZ w tym 

zakresie; 
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Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Dokument, który Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego 

terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                    PM/Z/1/1/2020 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

Ul. Nowy Świat 2a, 62 – 800 Kalisz 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA 

SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  „Dostawa fabrycznie nowego 

samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym” 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

1) wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji; 

2) wobec podmiotu, który reprezentuję(my) nie orzeczono, tytułem środka zapobiegawczego, 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

Podpis(y): 

Lp. 

Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty  

w imieniu Wykonawcy * 

Pieczęć 

Wykonawcy 

Miejscowość 

i data 
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* UWAGA:  

- w przypadku składania oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, niniejszy 

dokument należy podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym zgodnie z zapisami treści SIWZ w tym 

zakresie; 
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Część II 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru  

i transportu odpadów wraz z systemem hakowym dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV: 

34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów 

Dodatkowe kody CPV: 

34100000-8 Pojazdy silnikowe 

 

2. Wymagane parametry i wyposażenie techniczne: 

a) Wymagania dla podwozia, napędu, kabiny i inne: 

Samochód ciężarowy nowy z rokiem produkcji nie niższym niż 2020 z gwarancją jakości, która 

rozpocznie się od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego, 

˗ Silnik niskoprężny (CNG/benzyna) o mocy min. 100 kW; 
˗ DMC 4500-7500 kg; 
˗ Skrzynia biegów automatyczna lub manualna 6 biegowa; 
˗ Rozstaw osi 3450 – 4350 mm; 
˗ Konfiguracja osi 2x4; 
˗ Wersja nadwozia – podwozie z kabiną; 
˗ Regulacja kolumny kierowniczej; 
˗ Układ hamulcowy z systemem ABS; 
˗ Fotel kierowcy stały, pełna regulacja, materiał; 
˗ Trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa lub ławka pasażerów stała dwuosobowa,  

pasy bezpieczeństwa trzypunktowe;  
˗ Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego; 
˗ Światła do jazdy dziennej; 
˗ Lampa ostrzegawcza na kabinie; 
˗ Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu; 
˗ Centralny zamek; 
˗ Minimum dwa kluczyki z pilotem; 
˗ Elektrycznie sterowane szyby; 
˗ Zbiornik paliwa min. 120 l  (zbiornik paliwa-gaz); 
˗ Rezerwowy zbiornik benzynowy o minimalnej pojemności 12 litrów; 
˗ Okno w tylnej ścianie kabiny; 
˗ Radioodtwarzacz; 
˗ Immobiliser; 
˗ Felgi stalowe; 
˗ Poduszka powietrzna kierowcy. 
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b) Wymagania dla urządzenia hakowego: 

˗ Urządzenie hakowe fabrycznie nowe (rok produkcji 2020); 

˗ Urządzenie hakowe z nominalną mocą załadunkową minimum 4000 kg (przy w/w 

podwoziu); 

˗ Wysokość haka  H=1200 mm; 

˗ Wychylne ramię główne; 

˗ Masa własna urządzenia do 900 kg; 

˗ Ciśnienie robocze do 30 Mpa; 

˗ Długość użytkowa kontenerów 3200-3800 mm; 

˗ Rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera; 

˗ Kierowanie w kabinie jak i z zewnątrz pojazdu; 

˗ Hydrauliczna blokada kontenera; 

˗ Pompa hydrauliczna; 

˗ Boczne osłony antynajazdowe, podesty boczne; 

˗ Oświetlenie robocze; 

˗ Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali zabezpieczona 

farbą podkładową oraz malowana nawierzchniowo w kolorze czarnym; 

˗ Zbiornik oleju hydraulicznego ze wskaźnikiem poziomu oleju. 

c) Wyposażenie: 

˗ Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy; 
˗ Instrukcja obsługi operatora w języku polskim; 
˗ Koło zapasowe; 
˗ Komplet dywaników gumowych; 
˗ Przeprowadzenie procedury UDT; 
˗ Skrzynka narzędziowa, kosz na siatkę; 
˗ Katalog części zamiennych; 
˗ Certyfikat CE; 
˗ Wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania  

z Samochodu przez Zamawiającego. 
 

UWAGA !!! 

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymogów Wykonawca jest zobowiązany do 

wypełnienia, podpisania i złożenia oświadczenia pn. „Wykaz parametrów technicznych 

oferowanego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru i transportu 

odpadów wraz z systemem hakowym”. Wymagany zakres informacji, treść powyższego 

oświadczenia określa wzór stanowiący załącznik do IDW, tj. Załącznik nr 1 do Formularza 

Oferty – patrz pkt 17.5 IDW. 

 
3. Ponadto Wykonawca musi spełnić następujące warunki: 

1. Oferowany fabrycznie nowy samochód ciężarowy do odbioru i transportu odpadów wraz  

z systemem hakowym musi spełniać wszystkie warunki  przedstawione w punkcie 2 – 

Wymagane parametry i wyposażenie techniczne. 

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na oferowaną, fabrycznie nowego 

systemu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym 

w okresie wybranym przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w pkt 22.2.2) 
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IDW. Wszystkie koszty związane z gwarancją i przeglądami serwisowymi takie jak części 

zamienne, części szybkozużywające się, robocizna, materiały eksploatacyjne, smary, oleje 

na użytek napraw gwarancyjnych i przeglądów serwisowych w okresie gwarancji  

z wyłączeniem paliwa oraz koszty dojazdu do miejsca wykonania naprawy (obsługi) itp. 

pokrywa Wykonawca. Częstotliwość przeglądów serwisowych określa dostarczona przez 

Wykonawcę instrukcja obsługi lub książka serwisowa. 

3. Zaleca się aby Wykonawca był autoryzowanym dystrybutorem producenta oferowanego 

samochodu.  

4. Wykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny fabrycznie nowego 

samochodu ciężarowego do odbioru i transportu odpadów wraz z systemem hakowym  

w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu. 

5. Podjęcie naprawy fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do odbioru  

i transportu odpadów wraz z systemem hakowym nastąpi najpóźniej 48 godzin od 

dokonania zgłoszenia, w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 

10 dni od daty jej rozpoczęcia. 

6. W ramach dostawy Wykonawca przeszkoli 5 pracowników Zamawiającego  

w zakresie budowy, obsługi  i konserwacji samochodu. Szkolenie odbędzie się  

w Przedsiębiorstwie Zamawiającego. 

7. Nie później niż w dniu odbioru maszyny Wykonawca dostarczy pisemną zgodę na montaż 

w maszynie przez Zamawiającego  systemu geolokalizacji i kontroli paliwa bez utraty 

gwarancji. 


