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1. ZAMAWIAJĄCY 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie 
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20 
tel. (34) 37 73 221÷6; fax (34) 36 55 304 
www.pwik.czest.pl; e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl 

2. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

2.1. Postępowanie prowadzone wyłącznie w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, a nie na 
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Treść regulaminu dostępna w Dziale 
Inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka 
Akcyjna w Częstochowie – Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20 oraz na stronie 
internetowej www.pwik.czest.pl. 

2.2. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. WYKONAWCA 

3.1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia. 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. 

3.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta 
odpowiada warunkom określonym w regulaminie i spełnia wymagania określone 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.4. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-
ładowarki kołowej z dodatkowym osprzętem, spełniającej wymagania dopuszczenia do 
poruszania się po drogach publicznych oraz spełniającej następujące warunki: 
 
1. parametry techniczne: 

a. koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do 
poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, posiadająca certyfikat CE, 

b. rok produkcji 2018 lub 2019 (fabrycznie nowa), 
c. masa eksploatacyjna maszyny do 9800 kg, 
d. silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej ponad 95KM, bez filtra 

cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Tier 4F, 
e. przednia oś skrętna, 
f. napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś, 
g. blokada mechanizmu różnicowego, 
h. koła jezdne z oponami ogólnego zastosowania: przednie od 18” do 20”, tylne od 

28”do 30”, 
i. prędkość maksymalna do przodu 30 km/h do 45 km/h, 
j. skrzynia biegów minimum 4 biegi w przód, minimum 3 biegi w tył, 
k. 2 niezależne układy hamowania, 
l. system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego 

do bieżącego zapotrzebowania, 
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m. układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i 
ciśnieniu roboczym minimum 250bar, 

n. stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne, 
o. błotniki kół przednich i tylnych, 
p. kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS 

w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed spadającymi 
przedmiotami, z obrotowym amortyzowanym fotelem operatora, wyposażona w 
wentylację, ogrzewanie niezależne od pracy silnika zasilane olejem napędowym ze 
zbiornika paliwa koparko-ładowarki, radioodbiornik samochodowy, drzwi po obu 
stronach kabiny, otwieraną tylną szybę, gniazdo 12 V działające również po 
wyłączeniu stacyjki zapłonowej oświetlenie wnętrza,  

q. lampa świetlna ostrzegawcza LED koloru żółtego (kogut), zamontowana na dachu 
kabiny  (montaż stały), uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również 
po wyłączeniu stacyjki zapłonowej, 

r. światła robocze z przodu, z boku i z tyłu, zapewniające prawidłowe oświetlenie 
obszaru pracy, 

s. zbiornik paliwa o pojemności minimum 100 litrów, 
t. rura wydechowa skierowana ku górze, obok prawego lub lewego słupka kabiny w 

sposób umożliwiający operatorowi widoczność we wszystkich kierunkach. 
 

2. osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: 
a. system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji 

łyżki ładowarkowej, 
b. łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z widłami 
c. pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokości łyżki od 2,3 m do 2,4 m, 
d. maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m, 
e. udźwig na maksymalnej wysokości  minimum 3800 kg. 

 
3. osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: 

a. musi posiadać możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika 
koparkowego, 

b. szybkozłącze koparkowe,  
c. łyżki koparkowe wzmacniane o szerokości 600 mm i 400 mm, 
d. łyżka skarpowa 1500 mm wychylna (hydrauliczna), 
e. ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), 
f. maksymalna głębokość kopania minimum  5,70 m, 
g. maksymalna wysokość załadunku minimum   4,6 m, 
h. udźwig na maksymalnym wysięgu minimum  850 kg, 
i. zasięg koparki na poziomie gruntu minimum 6,10 m, 
j. instalacja hydrauliczna do młota, 
k. hak do opuszczania/podnoszenia na linie do/z wykopu materiałów o wadze 1000kg, 
l. zawory odcinające na siłownikach podnoszenia ramienia. 

 
4. wymagania dodatkowe: 

a. Wykonawca zgadza się na montaż w pojeździe sterownika GPS systemu lokalizacji 
pojazdu będącego własnością Zamawiającego oraz sondy paliwa, którego dokona 
przedstawiciel producenta tego sterownika w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca 
nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z tym montażem. Montaż nie 
wpłynie na warunki gwarancji udzielone na pojazd. 

b. przeglądy gwarancyjne koparko-ładowarki będą realizowane przez mobilny 
autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego,  

c. oferowana maszyna musi być wyposażona w  gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, 
apteczkę, kamizelkę odblaskową, 

d. Wykonawca przeszkoli 4 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi 
koparko– ładowarki. 

e. instrukcja obsługi w języku polskim. 
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

a. dostawa: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, 

b. okres leasingowania: 48 miesięcy. 

6. WARUNKI GWARANCJI 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji, ograniczonej do 
2000 mth czasu pracy koparki, liczonej od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.  

W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie o powstałych wadach, a Wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni.  

Wykonawca zapewnieni transport koparko-ładowarki do serwisu i pokryje jego koszty w 
przypadku usterki gwarancyjnej, której nie można usunąć w miejscu jej powstania. 

Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od 
siedziby Zamawiającego; 

Wykonawca, jeżeli okres usunięcia wad lub usterek przekracza 14 dni, zapewni 
Zamawiającemu zastępczą koparko-ładowarkę o podobnych parametrach. 

Gwarancja udzielona na pojazd nie może ograniczać praw wynikających z rękojmi. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

7.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

7.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.3 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

7.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

oraz: 

7.5 wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony 
środowiska, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) i ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późniejszymi zmianami);. 

7.6 przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich 
pracowników, którzy będą brać udział w jego realizacji, z Polityką Środowiskową 
Zamawiającego; 

7.7 na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu 
Zarządzania Środowiskowego i EMAS, przygotowanej przez Zamawiającego, oraz przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim 
pracownikom biorącym udział w realizacji zamówienia; 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty 
i oświadczenia: 

8.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

8.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

8.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 

8.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

8.6. oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, wyciągu ze świadectwa 
homologacji pojazdu o parametrach odpowiadających pojazdowi ujętemu w ofercie pod 
względem marki, typu, wariantu, wersji, nazwy handlowej i kategorii. 

8.7. szczegółowe warunki gwarancji. 

8.8. kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium. 

8.9. Druk OFERTA. Sporządzony ściśle według wzoru druku załączonego przez 
Zamawiającego. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w 
PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych (załącznik nr 1). 

8.10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru 
załączonego do SIWZ (załącznik nr 2). 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1-8.5, składa dokumenty określone 
w art. 19 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w 
Częstochowie 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty 
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” 
i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za 
zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu 
(np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Zamawiającym. Zamawiający 
zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 
autentyczności w inny sposób. 

9. OFERTA WSPÓLNA 

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

9.1. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela 
/ partnera wiodącego. 

9.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do 
oferty. 
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9.3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań 
i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 
występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie. 

9.4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 

10. PEŁNOMOCNICTWO 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć 
odpowiednio sporządzone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez pełnomocnika. 

Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 

11. FORMA OFERTY 

11.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oferta 
powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. 

11.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11.4. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. 

11.5. Pożądane jest by wszystkie strony oferty były złączone w sposób trwały, 
uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. 

11.6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ 
INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) i 
załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 

11.7. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby 
stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13. KWOTA I TERMIN WNIESIENIA WADIUM 

13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 

13.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą określony w pkt. 12. 

13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

  1)  pieniądzu;  

  2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

  3)  gwarancjach bankowych;  

  4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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  5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późniejszymi zmianami). 

13.4. Wadium wnoszone w pieni ądzu  należy wpłaci ć na konto  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna – Banku BGŻ BNP 
PARIBAS o/ Częstochowa Nr 51 2030 0045 1110 0000 0197 8860. Wadium w innej 
formie niż pieniądz należy złożyć w pokoju nr 403. 

13.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

  1)  upłynął termin związania ofertą;  

  2)  zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;  

  3)  Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.  

13.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 

  1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

  2) który został wykluczony z postępowania;  

  3) którego oferta została odrzucona.  

13.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

  1)  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  

  2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

  3)  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

14. WYJAŚNIENIE SIWZ 

14.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie 
specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 
Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, 
którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego oraz umieszczona na stronie internetowej 
www.pwik.czest.pl, bez ujawnienia źródła zapytania. 

14.2. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań) pocztą elektroniczną w 
postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie odpowiedzi. 

14.3. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. 

15. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCAMI 

15.1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

w sprawach proceduralnych mgr inż. Anna Lewandowicz – specjalista ds. Inwestycji; 
tel. (34) 37 73 221. 

w sprawach merytorycznych mgr inż. Ryszard Chmielarz – zastępca kierownika Działu 
Zaopatrzenia i Logistyki; tel. (34) 37 73 230. 

15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem (34 36 55 304) lub drogą elektroniczną 
(inwestycje@pwik.czest.pl). 

15.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
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16. MODYFIKACJE SIWZ 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób 
modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pwik.czest.pl oraz przekazana 
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i będzie dla nich wiążąca. 

17. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu 
umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień lub 
modyfikacji treści SIWZ.  

18. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY 

Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. 
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: “ZMIANA”. 

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

19. JEDEN WYKONAWCA JEDNA OFERTA 

19.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

19.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

19.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

20. SKŁADANIE OFERT 

20.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, (Sekretariat). 

20.2. Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2019r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po 
terminie zwraca się bez otwierania. 

20.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Kopertę lub opakowanie 
należy oznaczyć następująco: „OFERTA NA LEASING OPERACYJNY Z OPCJĄ 
WYKUPU FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI”. 

21. OTWARCIE OFERT 

Oferty otwarte będą w dniu 29.03.2019r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, (Sala 
Konferencyjna). 

22. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT 

22.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

22.2. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

22.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 

23. OCZYWISTA OMYŁKA 

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 
omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

24. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

24.1. jest niezgodna z Regulaminem; 

24.2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
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24.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

24.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

24.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

24.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

24.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

25. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

25.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego 
wagą: 

cena – waga 100 %. 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 
następującego wzoru: 

⋅⋅= pkt
ofertybadanejcena

cenaoferowananajnizsza
punktówilosc 100   

25.2. Zamawiający po odrzuceniu ofert niespełniających warunków zamówienia, wybiera ofertę 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

25.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

25.4. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia. 

25.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

25.6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 
jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

26. UMOWA 

26.1. Przyszłe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy określa umowa 
stanowiąca załącznik nr 4. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem 
druku umowy. 

26.2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do jej 
zawarcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

26.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

26.4. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie w polskich 
złotych. 

26.5. Dotyczy tylko konsorcjum / spółki cywilnej. W ofercie lub przed podpisaniem umowy 
Wykonawca dostarczy Zamawianemu kopie umowy lub inny dokument potwierdzający 
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zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym 
termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia 

27. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

27.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

27.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

27.3. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 
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Załącznik nr 1 

Nazwa_________________________________________________________________________________ 

Siedziba_______________________________________________________________________________ 
ulica, kod, miejscowość, powiat, województwo 

Telefon ____________________________________ Fax _______________________________________ 

NIP ______________________________________ REGON _____________________________________ 

Bank ________________________ nr konta __________________________________________________ 

internet __________________________________ adres e-mail __________________________________ 

O F E R T A  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na leasing operacyjny z opcją wykupu 
fabrycznie nowej koparko-ładowarki, składamy ofertę w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na 
następujących warunkach: 

Cena brutto za realizację całego zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji wynosi 
_________________ PLN, w tym: 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto za leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu wynosi 
_________________ PLN 

wartość netto kosztów finansowania dla stopy WIBOR 1M z dnia 00.00.2019r. ________ % 
powiększone o stałą marżę Wykonawcy w wysokości ________ % 

cena brutto za pojazd wynosi _________________ PLN 

Zestawienie składników leasingowych 

Wyszczególnienie 
opłat 

Ilość J.m 

% wartości 
netto 

przedmiotu 
leasingu 

Wartość 
netto w PLN 

Stawka 
podatku 
VAT w % 

Wartość 
brutto w PLN 

 

Opłata wstępna 1 szt. 10     

Rata leasingowa 47 miesiąc      

Wartość końcowa 1 szt. 10     

SUMA      

 

1. Raty leasingowe z tytułu używania przedmiotu leasingu płatne będą według harmonogramu 
finansowego, stanowiącego załącznik do oferty. 

2. Zobowiązujemy się do wydania przedmiotu leasingu w ciągu 4 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji, ograniczonej do 
2000 mth czasu pracy koparki, liczonej od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.  

4. W przypadku wystąpienia, w okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie o powstałych wadach, a Wykonawca 
zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni.  
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5. Wykonawca zapewnieni transport koparko-ładowarki do serwisu i pokryje jego koszty w 
przypadku usterki gwarancyjnej, której nie można usunąć w miejscu jej powstania. 

6. Wykonawca, jeżeli okres usunięcia wad lub usterek przekracza 14 dni, zapewni 
Zamawiającemu zastępczą koparko-ładowarkę o podobnych parametrach. 

 

Oświadczamy, że: 

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ; 

- wykonamy zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony 
środowiska, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) i ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późniejszymi zmianami); 

- zapoznamy wszystkich pracowników, którzy będą zaangażowani przy realizacji zamówienia 
z Polityką Środowiskową Zamawiającego; 

- na zaproszenie Zamawiającego upoważnione osoby wezmą udział w prezentacji 
dotyczącej Systemu Zarządzania Środowiskowego funkcjonującego u Zamawiającego 
a uzyskane informacje przekazane zostaną wszystkim pracownikom biorącym udział w 
realizacji zamówienia;  

- stosowane przy wykonaniu zamówienia materiały i technologie nie będą miały 
negatywnego wpływu na środowisko; 

- wyrażamy zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony drugiej 
w zakresie ochrony środowiska; 

- akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 

- Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 
zamówienia w części __________________________________________________ 

- wadium w kwocie ______________________zł. zostało wniesione w dniu ___________ w 

formie: _____________________________________. Zwrotu wadium prosimy dokonać na 

konto ___________________________________________________________________________. 

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

- zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z 
naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium przepada; 

- na ______ stronach składamy całość oferty. 

 
___________________________________________________ 

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo 
________________, dnia ________________ 
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Załącznik nr 2 

Ja: ____________________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZAM 

w imieniu: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

co następuje: 

• posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia;  

• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj.: 

o w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie zaistniała sytuacja, w której 
z naszej winy nie wykonaliśmy zamówienia lub wykonaliśmy je nienależycie, 

o nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości albo po ogłoszeniu upadłości 
zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 

o nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne (albo uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu), 

o w naszej firmie nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego: 

− właścicieli firmy (dotyczy osoby fizycznej będącej wykonawcą), 

− wspólnika firmy (dotyczy spółki jawnej będącej wykonawcą), 

− partnera lub członka zarządu firmy (dotyczy spółki partnerskiej będącej wykonawcą), 

− komplementariusza firmy (dotyczy spółki komandytowej lub spółki komandytowo-
akcyjnej będącej wykonawcą), 

− urzędującego członka organu zarządzającego firmy (dotyczy osoby prawnej będącej 
wykonawcą); 

− nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary; 

o nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania ani nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, a jeśli tak – to w taki sposób, że nasz 
udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
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o nie złożyliśmy żadnych nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

 

 

 
___________________________________________________ 

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo 

________________, dnia ________________
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Załącznik nr 3 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Oświadczam, że reprezentowana przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 3 lat, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, następujące zamówienia: 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Szczegółowy opis dostawy 
(zakres musi potwierdzać 

spełnianie warunków 
przedstawionych przez 

Zamawiającego) 

Czas realizacji 
dzień miesiąc rok 

Początek Koniec 

     

     

     

     

     

Tabele należy dostosować do liczby wykonanych zadań. 

 

 

 
___________________________________________________ 

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo 

________________, dnia ________________ 
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Załącznik nr 4 

UMOWA NR TI.261.03.2019 

Zawarta w dniu __________________ w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsi ębiorstwem Wodoci ągów i Kanalizacji Okr ęgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w 
Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Jaskrowskiej 14/20, zarejestrowanym 
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000057953 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w kwocie: 101 074 600,00 zł, 
reprezentowanym przez: 

1.  ________________  

2.  ________________  

zwanym dalej Korzystaj ącym 

a: 

______________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

1.  ________________  

2.  ________________  

zwanym dalej Finansuj ącym 

o następującej treści: 

POSTANOWIENIA UMOWY 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowej koparko-ładowarki kołowej 
z dodatkowym osprzętem. 

2. Przedmiot Umowy musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ, która stanowi załącznik do 
niniejszej Umowy i jest jej integralną częścią. 

§2 

Finansujący jest zobowiązany nabyć i oddać Korzystającemu do używania przedmiot leasingu 
określony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, a Korzystający zobowiązuje się do zapłaty 
wynagrodzenia ustalonego w umowie. 

§3 

1. Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi w siedzibie Korzystającego w okresie 4 miesięcy od 
daty podpisania umowy 

2. Czas trwania leasingu wynosi 48 miesięcy od daty przekazania Korzystającemu przez 
Finansującego przedmiotu leasingu. 

§4 

1. Wartość przedmiotu leasingu netto jest podstawą do wyliczenia Opłaty wstępnej, Wartości 
końcowej oraz Rat leasingowych. 

2. Opłata wstępna w wysokości 10% wynosi _______________ zł netto; __________ zł brutto. 

3. Korzystający dokona zapłaty opłaty wstępnej po przeprowadzeniu prób techniczno-ruchowych 
przedmiotu Umowy i uzyskaniu w nich pozytywnego rezultatu oraz przedstawieniu kompletu 
wymaganych przez Korzystającego dokumentów. Faktura za opłatę wstępną zostanie wystawiona 
po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony. 

4. Korzystający dokona zapłaty zobowiązania z tytułu opłaty wstępnej przelewem na rachunek 
Finansującego wskazany na fakturze, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. 
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5. Raty leasingowe z tytułu używania przedmiotu leasingu płatne będą wg harmonogramu 
finansowego stanowiącego załącznik i integralną część niniejszej Umowy, począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie zrealizowana opłata wstępna. 

6. Strony postanawiają, że wysokość opłat miesięcznych ustalona będzie jako suma części 
kapitałowej i części odsetkowej. 

7. Korzystający będzie uiszczał raty leasingowe na podstawie faktur VAT, w terminach zgodnych 
z harmonogramem spłat, na rachunek bankowy Finansującego _____________. Za termin 
zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Korzystającego. 

8. Korzystający wyraża zgodę na otrzymywanie e-faktur. 

9. Kwota wykupu : _________________ zł netto, stanowiąca 10% wartości, zostanie powiększona 
o podatek VAT wg obowiązującej stawki. 

10. Termin zakończenia umowy leasingu przypada na ostatni dzień miesiąca, w którym dokonana 
zostanie płatność ostatniej raty leasingowej oraz uiszczona kwota wykupu. 

11. Całkowity koszt leasingu (przedmiot leasingu oraz koszty finansowania 
zewnętrznego)_________________ zł netto; _________________ zł brutto. 

Całkowity koszt leasingu (wartość brutto) to wartość netto przedmiotu leasingu oraz koszty 
finansowania zewnętrznego (WIBOR 1M + stała marża Wykonawcy) powiększony o podatek 
od towarów i usług VAT. 

W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto 
pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

12. Całkowita wartość przedmiotu leasingu netto będzie podstawą do naliczania odpisów 
amortyzacyjnych u Finansującego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 
U Korzystającego przedmiot leasingu zostanie zaliczony do aktywów trwałych zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowości. 

13. Miesięczne raty leasingowe będą wyliczane w oparciu o zmienną stopę bazową: WIBOR 1M 
z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego płatność raty leasingowej. 

14. Zakończenie umowy leasingu nastąpi po uregulowaniu opłaty końcowej za cenę określoną 
w harmonogramie spłat. Faktura wystawiona przez Finansującego będzie stanowiła dowód, na 
podstawie którego Korzystający ujawni w księgach rachunkowych dotychczasowy przedmiot 
leasingu jako swoją własność. Majątkowe prawo po dokonanej płatności opłaty końcowej 
(kwota wykupu) zostanie przeniesione przez Finansującego na Korzystającego na podstawie 
odrębnej umowy kupna-sprzedaży. 

§5 

1. Finansujący zobowiązany jest do umieszczenia na fakturach VAT numeru niniejszej Umowy oraz 
do wyszczególnienia wartości kapitału i odsetek uwzględnionych w danej racie leasingowej. 

2. Korzystający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług - VAT czynnym, nr 
identyfikacyjny NIP: 573-000-38-41. 

3. Finansujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług - VAT czynnym, nr 
identyfikacyjny NIP: ____________ 

§6 

1. Przekazanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, 
podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy, o których mowa w § 15 
niniejszej Umowy. 

2. Dokumentem odbioru będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 Umowy. 

3. Nieodebranie przedmiotu Umowy przez Korzystającego oznacza niewykonanie Umowy 
przez Finansującego do czasu ustania przyczyn odmowy dokonania odbioru. 
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4. Korzystającemu służy prawo odmowy odebrania przedmiotu umowy nieodpowiadającego 
niniejszej Umowie lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takim przypadku 
postępowania Korzystający składając stosowne oświadczenie woli przedstawicielowi 
Finansującego jest zobowiązany do wskazania konkretnego zapisu Umowy lub SIWZ, 
którego przedmiot leasingu nie spełnia oraz wyznaczyć Finansującemu odpowiedni termin na 
przekazanie przedmiotu leasingu odpowiadającego zapisom Umowy oraz SIWZ. 

5. Finansujący jest obowiązany wydać Korzystającemu razem z przedmiotem umowy odpis 
umowy ze Zbywcą lub innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, a w 
szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego. 

§7 

1. Finansujący jest zobowiązany do: 

a. dostarczenia przedmiotu Umowy do siedziby Korzystającego; 

b. udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy i podzespoły koparko-ładowarki, 
ograniczonej do 2000 mth czasu pracy koparko-ładowarki. W przypadku wystąpienia, w 
okresie gwarancji wad lub usterek w przedmiocie umowy, Korzystający zawiadamia 
Finansującego niezwłocznie o powstałych wadach, a Finansujący zobowiązuje się do ich 
usunięcia w terminie 14 dni. 

Finansujący zapewnieni transport koparko-ładowarki do serwisu i pokryje jego koszty w 
przypadku usterki gwarancyjnej, której nie można usunąć w miejscu jej powstania. 

Jeżeli okres usunięcia wad lub usterek przekracza 14 dni, Finansujący zapewni 
Korzystającemu zastępczą koparko-ładowarkę o podobnych parametrach w okresie 
naprawy przedmiotu zamówienia;  

c. wykonywania na swój koszt przeglądów gwarancyjnych koparko-ładowarki przez mobilny 
autoryzowany serwis w siedzibie Korzystającego; 

d. ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotu Umowy podczas transportu do siedziby 
Korzystającego; 

e. uzupełnienia braków ilościowych, usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy 
w przypadku stwierdzenia przez Korzystającego zaistnienia wad lub braków ilościowych 
w dostarczonym przedmiocie Umowy, w terminie nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia 
wad lub braków; 

f. poniesienia kosztów transportu w przypadku konieczności wykonania przeglądu 
serwisowego lub konieczności usunięcia usterki w okresie gwarancji poza granicami 
Polski;  

g. przeszkolenia 4 pracowników Korzystającego w zakresie obsługi i eksploatacji. 

§ 8  

1. Korzystający jest zobowiązany do: 

a. przejęcia do używania przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, zgodnie z § 3 ust. 1 
niniejszej Umowy; 

b. uregulowania zobowiązań finansowych za przekazany przedmiot Umowy, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy; 

c. zgodnego z jego właściwościami i gospodarczym przeznaczeniem korzystania 
z przedmiotu leasingu; 

d. zapewnienia, po okresie gwarancji, na swój koszt przeglądów, konserwacji i napraw 
przedmiotu leasingu przeprowadzonych wyłącznie przez autoryzowane firmy, wskazane 
przez importera lub producenta przedmiotu leasingu;  

e. poniesienia kosztów ewentualnych mandatów; 

f. poniesienia kosztów związanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na 
zapytania Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego. 
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§9 

Bez pisemnej zgody Korzystającego, Finansującemu nie wolno obciążać przedmiotu leasingu na 
rzecz osób trzecich. Na tych samych zasadach wykluczony jest przelew praw Finansującego na 
osoby trzecie. 

§10 

1. Przez cały czas posiadania przedmiotu leasingu przez Korzystającego, przedmiot leasingu 
będzie ubezpieczony przez Finansującego. 

2. W okresie trwania Umowy leasingu Finansujący zobowiązany jest do zachowania ciągłości 
ubezpieczenia i zawierania ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, a także zawarcia 
ubezpieczenia OC. 

§11 

1. Korzystający utrzymuje przedmiot leasingu z należytą starannością, na własny koszt. 

2. Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu leasingu, jego zniszczenia lub uszkodzenia, obciąża 
Korzystającego. 

3. Korzystający zobowiązany jest używać przedmiot leasingu zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w Umowie, właściwościami i instrukcjami producenta lub importera oraz 
utrzymywać go w stanie niepogorszonym od momentu odbioru przedmiotu leasingu, 
z uwzględnieniem normalnego zużycia, utrzymywać przedmiot leasingu w stanie wymaganym 
przez odpowiednie przepisy lub ubezpieczyciela, zapewniać bezpieczeństwo jego 
użytkowania oraz chronić go przed utratą lub uszkodzeniem. 

4. Korzystający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, poprawek, udoskonaleń, przeróbek 
przedmiotu leasingu, odłączać lub usuwać jakiejkolwiek części bez zgody Finansującego z 
wyjątkiem §11 pkt. 5. 

5. Finansujący zgadza się na montaż sterownika GPS systemu lokalizacji pojazdów będącego 
własnością Korzystającego oraz sondy paliwa, którego dokona przedstawiciel producenta 
tego sterownika w siedzibie Korzystającego. Finansujący nie będzie ponosił żadnych kosztów 
związanych z tym montażem. Montaż nie wpłynie na warunki gwarancji udzielone na pojazdy 

6. W czasie trwania Umowy Korzystający jest upoważniony przez Finansującego do 
dochodzenia roszczeń od producenta (importera) przedmiotu leasingu z tytułu gwarancji lub 
rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu leasingu, a także z tytułu niedostarczenia lub 
opóźnień w dostarczeniu oraz dostarczenia wadliwego przedmiotu leasingu. 

7. Dochodzenie roszczeń przez Korzystającego w imieniu Finansującego z tytułu gwarancji lub 
rękojmi nie zwalnia Korzystającego z obowiązku dokonywania płatności rat leasingowych oraz 
z wykonywania innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. Korzystający ma prawo do niezakłóconego przez Finansującego posiadania i używania 
przedmiotu leasingu, zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy. Finansujący ma prawo 
skontrolować sposób używania przedmiotu leasingu przez Korzystającego. 

9. Korzystający jest zobowiązany poinformować Finansującego o wszelkich roszczeniach osób 
trzecich skierowanych wobec przedmiotu leasingu oraz niezwłocznie poinformować osoby 
trzecie lub organy prowadzące odpowiednie postępowania o tym, że właścicielem przedmiotu 
leasingu jest Finansujący. 

10. Korzystający w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu jest zobowiązany spłacić 
pozostałe raty leasingowe. 

11. Korzystający nie jest uprawniony do przekazania przedmiotu leasingu w subleasing, ani też 
do cesji swych praw przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób 
trzecich. 

§12 

Po upływie określonego w § 3 ust.2 okresu trwania umowy i po zapłaceniu przez Korzystającego 
wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, Korzystającemu przysługuje prawo żądania od 
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Finansującego przeniesienia na jego rzecz własności przedmiotu leasingu za cenę określoną 
w harmonogramie opłat. 

§13 

1. Finansujący zapłaci Korzystającemu kary umowne w przypadku: 

a. nieprzekazania przedmiotu Umowy w terminie określonym szczegółowo w §3 ust.1 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia następujący po upływie terminu na dostarczenie przedmiotu 
Umowy wskazanego w § 3 ust. 1, 

b. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Korzystającego z przyczyn leżących po stronie 
Finansującego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 Umowy, 

c. odstąpienia od Umowy przez Finansującego z przyczyn niezależnych od Korzystającego 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 11, 

2. Korzystający zapłaci Finansującemu karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez 
Korzystającego z przyczyn zależnych od Korzystającego, z wyjątkiem wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 11 Umowy. 

3. Strony ustalają, że będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zapłata kar umownych winna nastąpić w terminie 21 dni od dnia wystawienia noty księgowej 
obciążeniowej przez stronę obciążającą. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 każda ze stron umowy ma prawo 
dokonać kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności 

§14 

1. Korzystającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w szczególności w 
następujących przypadkach: 

a. zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu wykonywania przedmiotu Umowy skutkującego 
niemożnością jej wykonania w terminie umownym, 

b. wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania przedmiotu Umowy. 

2. Finansującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w szczególności w 
następujących przypadkach: 

a. Mimo upomnienia na piśmie Korzystający narusza obowiązek sprawowania należytej 
pieczy nad przedmiotem leasingu; 

b. Mimo upomnienia na piśmie Korzystający korzysta z przedmiotu leasingu w sposób 
niezgodny z jego właściwościami i gospodarczym przeznaczeniem oraz postanowieniami 
niniejszej Umowy; 

c. Mimo upomnienia na piśmie Korzystający nie usunął zmian dokonanych w przedmiocie 
leasingu bez zgody Finansującego; 

d. Korzystający oddał rzecz do używania osobie trzeciej. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Korzystający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej Stronie. To, 
co Strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była 
konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

4. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Korzystającego o odstąpieniu od Umowy, Finansujący 
winien wstrzymać wykonywanie prac oraz zabezpieczyć to, co do tej pory zdołał wykonać. 
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5. w przypadku odstąpienia od Umowy Finansującemu przysługuje jedynie wynagrodzenie z 
tytułu wykonania części Umowy. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie przez 
osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy. 

6. Umowa leasingu wygasa: 

a. po upływie okresu przewidzianego w Umowie leasingu; 

b. w przypadku utraty zdolności do nabywania praw i obowiązków albo też utraty bytu 
prawnego przez Korzystającego; 

c. w przypadku utraty, całkowitego zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu 
leasingu. 

§15 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy: 

1. Ze strony Korzystającego ___________________________________, tel. _________________ 

2. Ze strony Finansującego ___________________________________, tel. _________________ 

Zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy nie wymaga zmiany Umowy lecz 
jednostronnego, pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie. 

§ 16 

1. Finansujący oświadcza, że wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) 
i ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi 
zmianami) 

2. Finansujący oświadcza, że zapoznał wszystkich pracowników, którzy będą brać udział 
w przedmiocie zamówienia z Polityką Korzystającego. 

3. Finansujący oświadcza, iż upoważnione osoby, które wzięły udział w prezentacji 
o funkcjonujących systemach zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS) 
przygotowanej przez Korzystającego, przekazały uzyskane informacje, w tym przede 
wszystkim dotyczące: 

a znaczenia zgodności z polityką Korzystającego, 

b wyznaczonych znaczących aspektów środowiskowych, 

c odpowiedzialności w osiąganiu zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania 
Środowiskowego, 

d potencjalnych konsekwencji odstępstw od wymagań Systemu  

wszystkim pracownikom biorącym udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Finansujący zobowiązuje się do dostarczenia, na żądanie Korzystającego listy imiennej osób, 
którym przekazano informacje, o których mowa w ust. 2. 

5. Finansujący wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony 
drugiej w zakresie ochrony środowiska. 
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§17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do 
umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy dotyczące przedmiotu Umowy. 

3. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nierozstrzygnięte na drodze negocjacji, będą 
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Korzystającego. 

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz harmonogram finansowy stanowią integralną część 
Umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Finansującego, 2 dla Korzystającego. 

 

FINANSUJĄCY      KORZYSTAJĄCY 

 

___________________________  __________________________ 

 

___________________________  __________________________ 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram finansowy. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA 
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE  
(JAKOŚĆ + ŚRODOWISKO) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna 
w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin 
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji 
i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 

We wszystkich działaniach kierujemy się troską o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych 
oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog 
z naszymi klientami i partnerami.  

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu 
zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania 
środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania 
i audytu EMAS. 

Zadowolenie klientów, ciągłe doskonalenie naszej działalności i wymagania zrównoważonego 
rozwoju zapewniamy poprzez:  

- świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie, 

- spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka 
się zobowiązała, 

- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i doskonalenie potencjału 
technologicznego i technicznego Spółki, 

- poprawę efektywności działalności środowiskowej, 

- odpowiedzialny dobór dostawców, 

- zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody 
w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach 
oczyszczonych,  zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp., 

- systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron 
zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania, 

- udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na 
środowisko przyrodnicze. 

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do  utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego 
systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do 
stosowania postanowień niniejszej Polityki. 

DEKLARACJA  POLITYKI  ZSZ 
ZATWIERDZONA  PRZEZ  ZARZĄD   
PROTOKOŁEM  NR  13/18  Z  DN. 24.05.2018 r. 

 


