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ON-343-37/2008 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 206 000,00 EURO 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Szydłowiecki 

26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  

strona internetowa www.szydlowiecpowiat.pl,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655)  

2. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie, gdy:  
1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe będą zawierać taką samą cenę.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 

− ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert,  

− złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego. Agregat ma spełniać niżej określone parametry 
techniczne:  
1. Agregat fabrycznie nowy 
2. Moc: 60KW 
3. Moc nominalna: 75 KVA 
4. Częstotliwość: 50Hz 
5. Napięcie: 400/230V 
6. Ilość faz: 3 
7. Wersja – obudowana, wyciszona, na podwoziu jezdnym, rozruch ręczny 
8. Prądnica: 

a) rodzaj prądnicy: synchroniczna 
b) regulacja napięcia: stabilizacja napięcia (AVR) 
c) uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne 
d) mechaniczny stopień ochrony prądnicy: IP 21 
e) system wzbudzenia: bez szczotkowy 
f) klasa izolacji: H 

9. Silnik napędowy: 
a) rodzaj paliwa: olej napędowy 
b) chłodzenie napędu: cieczą z wbudowaną grzałką cieczy chłodzącej z termostatem 230V ułatwiającą

rozruch zespołu w niskich temp. 
c) zasilanie silnika: 12V lub 24 V 
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d) sposób uruchomienia: elektryczny z akumulatorem rozruchowym 
e) czas pracy ciągłej: min. 5 godz. 
f) zabezpieczenie silnika: zatrzymanie przy za niskim ciśnieniu oleju, zatrzymanie przy za wysokiej temp. 

płynu chłodzącego, zatrzymanie przy braku paliwa, zatrzymanie przy braku ładowania, zatrzymanie 
przy za wysokich obrotach silnika, zatrzymanie przy za niskich obrotach silnika 

10. Obudowa agregatu: wyciszona 
11. Układ jezdny: przyczepa homologowana jednoosiowa 
12. Agregat ma być zaopatrzony w standardowe wyposażenie, tj: 

a) panel sterujący 
b) licznik motogodzin 
c) wyłącznik bezpieczeństwa 
d) wyłącznik nadprądowy 
e) płyn chłodniczy 
f) olej silnikowy 
g) akumulator 
h) gniazda 3 – fazowe 

1 x 125 A 
2 x 63 
1 x 32 A 
1 x 16A 

i) gniazda 1 – fazowe: 2 x 230 V/zabezpieczenie 10A 
13. Gniazda winny być wykonane i zamontowane w taki sposób, aby umożliwiało to bezpieczne używanie 

niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, a w szczególności opadów deszczu lub śniegu 
 
Warunki dostawy, gwarancji i serwisu: 
1. Wykonawca zapewni dowóz przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 

własnym transportem i na własną odpowiedzialność nie później niż do 29 grudnia 2008 r. 
2. Koszt transportu winien być wliczony w cenę za przedmiot zamówienia 
3. Dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego agregat prądotwórczy winien być w komplecie 

z przyczepką na przyczepce 
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pierwszego uruchomienia sprzętu 

oraz do przeprowadzenia szkolenia obsługi w zakresie prawidłowej eksploatacji  
5. Urządzenie powinno być zaopatrzone we wszystkie materiały eksploatacyjne (paliwo, płyn chłodniczy) 

do pierwszego uruchomienia i szkolenia obsługi 
6. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia zobowiązany jest udzielić gwarancji wynoszącej: 36 

miesięcy.  
7. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadamia Dostawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin, licząc od 
chwili powzięcia informacji o awarii, do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Gwarancja zostaje 
automatycznie przedłużona o czas naprawy. 

8. W przypadku gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 24 godziny, Dostawca na żądanie Zamawiającego 
zapewni agregat zastępczy w ciągu 48 godzin (niezależnie od dnia tygodnia) licząc od chwili zgłoszenia 
żądania telefonicznego faxem lub e-mailem. 

9. Agregat oraz osprzęt muszą odpowiadać Polskim Normom 
10. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej urządzenia oraz instrukcji 

jak i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzenia w języku polskim  
11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.11.00-1 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

do 29 grudnia 2008 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
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3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
5) W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (załącznik nr 2 do SIWZ). 

6) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 
a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. VI niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania 
w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,

c) w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie 
umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, 
wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie 
wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest 
jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały
wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika, 

d) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia 
oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu. 

7) przyjmują warunki umowy, 

8) złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, 
potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie 

z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem 
art. 88 ustawy PZP. 

2) Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 
wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

3) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także zgodnie z art. 
26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

4) Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 
 

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

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 – 
potwierdzający, że profil prowadzonej działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 
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W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być
wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez 
właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem 
zaświadczenia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 

2). Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące 

3). formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 

4). oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem:(048) 617-10-61 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 7 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

3. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Magdalena Kisiel 
tel. (048) 617-10-08 wew. 45. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Wadium nie jest wymagane. 

2. Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 

 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki, w tym projekt umowy, wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w treści niniejszej specyfikacji. 
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7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji 
zawartości oferty.  

10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

12. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w dwóch kopertach: 

koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA - 

„Dostawa agregatu prądotwórczego”. Nie otwierać przed dniem 02.12.2008 r., godz. 1015

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy.  

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 
02 grudnia 2008 roku do godziny 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert 
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 02 grudnia 2008 r. o godzinie 1015 
w swojej siedzibie- pokój nr 5 (sala konferencyjna), I piętro. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy 
wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna 

 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena – 100% 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  

An = Pmin : Pn x 100% 

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A, 

n – numer oferty 

Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 

Pn – cena zaproponowana przez oferenta n  
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XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWCĘW CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 
nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.  

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

XV. WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
oraz danych zawartych w ofercie.  

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do siwz. 

 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Pzp., przysługują środki ochrony prawnej na zasadach , określonych w dziale VI 
ustawy Pzp. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 
ustawy, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego. 

3. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 
ustawy. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. 
Protest uznaje się za wniesiony skutecznie z chwilą , gdy dotarł do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, pok. 7 w taki sposób, że Zamawiający mógł się zapoznać z jego 
treścią.

4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 
wniesienie protestu. 

 

XVII. INNE INFORMACJE 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których 
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
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6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 
Nr 1 – Formularz oferty. 

Nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  ustawy PZP. 

Nr 3 – Projekt umowy. 

 

Szydłowiec, dnia 24 listopada 2008 r. 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  
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Załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

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

(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

 

Powiat Szydłowiecki 
pl. M. Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ....................... podejmuję/my/ się wykonania 

zadania pn. „Dostawa agregatu prądotwórczego”. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia za kwotę:

.................................. zł. netto  

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

podatek VAT w wysokości …………….%, wynosi ……………….. zł

...................................zł. brutto  

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

wynikającą z dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego 

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia .................................. 

2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ................................... licząc od daty 

odbioru przez zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

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

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 

cała oferta składa się z ............. kartek. 

6. Ofertą niniejszą uważamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania 

ofert tj. do dnia ................................ r. 
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7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5) ............................................................................. 

6) ............................................................................. 

7) ............................................................................. 

8) ............................................................................. 

 

................................................................... 
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 do  występowania w  imieniu oferenta     
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Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH 
 

Oświadczam, że: 
1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności  zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, 

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz  potencjałem  technicznym a także

osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,   

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

dnia  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
UMOWA NR – projekt 

 
Zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy: POWIATEM SZYDŁOWIECKIM mającym swoją siedzibę
w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 reprezentowanym przez: 
1. Włodzimierza Górlickiego –Starostę
2. Romana Woźniaka  –Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Jakubczyk 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
a
………..………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą………………………………………………………………………………………………… 
z drugiej strony zwanym w dalszej części „Dostawcą„
reprezentowanym przez: 
1. 
zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Dostawca 
zobowiązuje się zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Dostawcy do 
dostarczenia Zamawiającemu agregatu prądotwórczego wraz z uruchomieniem i przekazaniem do użytku. 

2. Dostawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z ofertą i specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, które to stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiących jej integralną część.

§2 
Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w §1 strony ustalają na 4 tygodnie od dnia zawarcia 
umowy. 
 

§3 
Dostawca dostarczy Zamawiającemu agregat według specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferty. 
 

§4 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z Oferta Dostawcy, Strony ustalają na kwotę netto 

..................... zł (słownie:............................................................................), plus podatek .........................zł
(słownie:............................................................................) co daje kwotę brutto ...................... zł
(słownie:...................................................................). 

3. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą

§ 5
1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo, na podstawie wystawionej przez 

Dostawcę faktury. 
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony: Protokół dostawy – odbioru wyposażenia, 

instrukcji obsługi, przeszkolenia Zamawiającego. 
3. Należność Dostawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na konto wskazane przez Dostawcę

na fakturze. 
4. Termin realizacji faktury – 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. Za datę zapłaty uważa się datę

obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6
1. Urządzenie przyjmowane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na podstawie protokołu

odbioru. Do protokołu Dostawca dołączy stosowne certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne, instrukcje 
obsługi, dokumentacje techniczną urządzeń.
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2. Przygotowanie do rozruchu i sam rozruch agregatu Dostawca będzie prowadzić zgodnie z harmonogramem 
i instrukcją rozruchu. Harmonogram i instrukcję rozruchu opracowuje Dostawca i przedstawi ją do 
zatwierdzenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozruchu. 

3. Dostawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru w terminie minimum 7 dni 
przed jego terminem. 

4. Urządzenie (wyposażenie) będzie dostarczone transportem na koszt Dostawcy. Koszty rozładunku obciążają
Dostawcę.

5. Dostawca gwarantuje, że dostarczony agregat prądotwórczy jest fabrycznie nowy, solidnie wykonany oraz 
będzie odpowiadał wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Dostawca gwarantuje, że agregat prądotwórczy przygotowany do odbioru, będzie funkcjonalnie sprawny i 
gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 

7. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu montażu. 
8. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych wyrobów i pokrycia kosztów 

transportu z tym związanych. 
9. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia. 
10. Dostawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim. 
11. Dostawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi codziennej agregatu prądotwórczego w 

ustalonym przez Zamawiającego terminie. 
12. Dostawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie. 
13. Dostarczane elementy wyrobu muszą być zapakowane i opisane. 
 

§ 7
1. Dostawca udziela zamawiającemu ............ miesięcy gwarancji na przedmiot umowy i wszystkie jego 

elementy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego przekazania do użytku. 
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadamia Dostawcę o powstałych wadach, a Dostawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin, licząc od 
chwili powzięcia informacji o awarii, do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Gwarancja zostaje 
automatycznie przedłużona o czas naprawy. 

3. W przypadku gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 24 godziny, Dostawca na żądanie Zamawiającego 
zapewni agregat zastępczy w ciągu 48 godzin (niezależnie od dnia tygodnia) licząc od chwili zgłoszenia 
żądania telefonicznego faxem lub e-mailem. 

4. Gdy zachodzi konieczność dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego wszelkie koszty z tym związane 
ponosi dostawca (dostawca/serwisant sam odbiera/dostarcza urządzenie od/do Zamawiającego – przyszłego 
użytkownika). 

5. Dostawca oświadczy, że zaproponowana przez niego konfiguracja urządzeń jest zgodna z przedstawioną
ofertą i wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapewniająca działanie bez dodatkowych 
zakupów, oprócz materiałów eksploatacyjnych, oraz zapewnia dostępność części zamiennych przez okres 
min. 5 lat . 

6. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji przez Zamawiającego rozbieżności dostarczonych urządzeń
(materiałów) w stosunku do parametrów wymaganych w specyfikacji oraz przedstawionych w ofercie, 
Zamawiający ma prawo żądać uzupełnienia sprzętu lub wymiany na sprzęt o odpowiednich parametrach 
technicznych zgodnych z w/w dokumentami bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

7. Konserwacja i przeglądy okresowe agregatu w okresie gwarancji będą odbywać się na koszt Dostawcy. 
 

§ 8
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2. 

2) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
umownego, 

3) opóźnienie w usunięciu wad przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,8% 
całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie 
uzgodnionego przez strony na usunięcie wad. 

2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 
3. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia. 
4. Dostawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
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§ 10 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy: 
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Dostawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonania umowy, 
3) Dostawca opóźnia się w wykonaniu umowy o okres dłuższy niż 14 dni. 

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 
 

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba że

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 13
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy właściwe dla przedmiotu umowy. 
 

§ 14
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla Zamawiającego. 

 
§ 15 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, trzy dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA 
 


