
  

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparko-ładowarki  wraz z osprzętem 

 

CPV- 43.26.10.00-0 Koparki mechaniczne 

CPV- 43.26.11.00-1 Ładowarki mechaniczne 

 

Wymogi minimalne dla koparko-ładowarki: 

 

- rok produkcji nie starszy niż 1996 r., 

- napęd na 4 koła, 

-stan opon- maksymalnie 50% zużycia, 

- przednia łyżka otwierana, 

- moc silnika minimalna 50  kW, 

- wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwany na ramie tylnej, 

-ramię koparki o zmiennej długości , rozsuwane hydrauliczne ( teleskopowe), 

-łyżka koparkowa o szerokości ok. 600 mm, 

- łyżka ładowarkowa, wieloczynnościowa / otwierana / o pojemności min 1,0 m³ z zębami 

oraz widłami do palet 

- gwarancja stanu technicznego min 6 miesięcy, 
- faktura VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY 

zawarta w dniu..................... w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku 

pomiędzy zwanym  dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez : 

Jerzego Brzozwskiego – Dyrektora Zakładu 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Dagmary Libury 

a firmą 

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

Regon ………………………………………NIP:……………………………………………… 

zwanym dalej „Sprzedającym” reprezentowanym przez 

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

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego 

w dniu .........................r została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 

1) Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem używanej koparko-ładowarki marki 

……………………..typu……………………. rok produkcji ………….. numer podwozia 

……………………………...i zobowiązuje się do przekazania jej w terminie…………….. 

dni od dnia podpisania umowy. 

2) Sprzedający sprzedaje Kupującemu koparko-ładowarkę opisaną w ust.1, a Kupujący 

oświadcza, że sprzęt ten kupuje. 

3) Koparko-ładowarka posiada parametry zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, oraz opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji, 

stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

4) Sprzedający, w dniu podpisania umowy, przekaże Kupującemu komplet niezbędnych 

dokumentów koparko-ładowarki. 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

§ 3 

1) Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .........................................brutto 



2) słownie: .......................................................................................................................... 

W tym VAT ………………………zł słownie……………………………………………. 

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

3) Płatność nastąpi przelewem po przekazaniu Kupującemu koparko-ładowarki, na konto 

Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury. 

§4 

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej 

umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy 

§5 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza 

znajomość stanu technicznego pojazdu. 

§6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń 

niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 

§7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§8 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd 

Powszechny. 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

Sprzedający:                                                                                                                 Kupujący: 

 

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

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

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

Pieczęć firmowa 

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku 

Ul. Do Wałów 1 

82 – 340 Tolkmicko 

 

Na podstawie organizowanej procedury zapytania ofertowego i warunków zamówienia na 

zakup 

używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem oraz dostawy do siedziby Zamawiającego 

oferujemy używaną koparko-ładowarkę 

marki ………………………typ……………………….…rok produkcji …………….……za 

cenę 

netto złotych:................................................................................................................................ 

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

plus podatek VAT w wysokości ..........%, w kwocie złotych 

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

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

.....................................................................................................................................................) 

brutto złotych:............................................................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………………………….) 

Ponadto: 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń; 

2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą do terminu ważności oferty, 

wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

przypadku wygrania zamówienia podpisać umowę w terminie określonym w SIWZ; 

7) Oświadczamy, że przyjmujemy postanowienia wzoru umowy stanowiącej integralną 

część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy o treści wynikającej z tego wzoru umowy jak i postanowieniami 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 
…….............................................................................................................. 
Data, Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta 
 

Załączniki: 

a) Parametry techniczne sprzętu 

b) Karta pojazdu*/ dokumenty celne* 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do SIWZ 

..........................................  
/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/ 

 

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku 

Ul. Do Wałów 1 

82-340 Tolkmicko 

 

 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Ja/My niżej 

podpisany/podpisani:....................................................................................................................

.........................................................................działając w imieniu i na 

rzecz:....................................................................................................................................... ......

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

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

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 

zadania: zakup używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem w trybie zapytania ofertowego 

oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca, składający ofertę w 

przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

.......................................... 
 /Miejscowość i data/ 

 

 

 
 

 .................................................................................... 
 /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/ 

 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 
 

 

 


