Zatwierdzam

………………………………
Chocianów , dnia 19.10.2015.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

nr 1/ZP/DS./2015
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul .Głogowska 14
59-140 Chocianów
adres do korespondencji:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
ul. Głogowska 14
59-140 Chocianów
e-mail; zamowienia@mzgkim.com.pl
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605).zwaną
dalej pzp.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy
72-77 KM z fabrycznie nowym oprzyrządowaniem tj. ładowaczem
czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową, i piaskarką.
Szczegółowy opis przedmiotu
ciągnik
1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: ciągnik fabrycznie nowy, rok
produkcji 2015r

3

4
5
6

SILNIK
moc znamionowa: min.72 KM – 77 KM 2200
obr/min
max. moment obrotowy: 307Nm przy 1400
obr/min
ilość cyl./ poj. skokowa: min. 4/4200 TURBO
max. 4/4500
system chłodzenia: cieczą
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7

filtr powietrza: suchy, dwustopniowy

8

UKŁAD NAPĘDOWY
sprzęgło: dwutarczowe , suche z niezależnym
sterowaniem WOM

9

skrzynia biegów : mechaniczna z rewersem i
reduktorem

10

ilość biegów: min. 12P/12R

11

blokada mech. różnicowego: mechaniczna

12

typ: niezależny

13

prędkość obrotowa WOM/silnik, obr/min:
540/1938, 1000/1643

WAŁ ODBIORU MOCY

14

15
16
17

UKŁAD HYDRAULICZNY
funkcje podnośnika: regulacja pozycyjna i
siłowa
wydatek pomp tandem l/min: 65 l
górny i dolny zaczep transportowy,
zaczep rolniczy
układ zawieszenia narzędzi: 3 kat. ISO
730-1, automatyczne sprzęgi

18

minimum udźwig podnośnika tylnego
[kg]: 2600

19

ilość szybkozłączy min: 4

20

typ: hydrostatyczny

21

UKŁAD HAMULCOWY
hamulce robocze: tarczowe, mokre

22

hamulce postojowe: sterowany ręcznie

23

przód: 11,2/R24

24

tył: 16,9/R30

25

KABINA
rodzaj: komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa

UKŁAD KIEROWNICZY

OGUMIENIE

26

27

wyposażenie: ogrzewanie, wentylacja, wyjście
bezpieczeństwa w dachu, spryskiwacz szyby
przedniej, wycieraczka szyby przedniej i tylnej,
lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na
dachu kabiny, ramiona CBM
WYMIARY
długość: 3726 – 4190
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28

szerokość: 1939 - 2375

29

wysokość: 2490 - 2505

30

minimum masa ciągnika [kg]: 3580

31

zbiornik paliwa min: 95 l

POJEMNOŚĆ

32

33

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
siedzisko kierowcy z pasem bezpieczeństwa,
obciążniki przednie, obciążniki na tylne koła,
radio, lampa blyskowa
POZOSTAŁE WYMAGANIA
gwarancja: min. 24 miesięcy

34

odległość punktu serwisowego : nie większa
niż 70 km od siedziby Zamawiającego

35

Przedni tuz udźwig min : 1000 kg

I. Ładowacz czołowy

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: rok produkcji 2015r

3

marka i model oferowanego
ładowacza czołowego
Ilość sekcji : III
Wysokość podnoszenia min : 3,2
m
Udźwig ładowacza min. : 1500 kg
Osprzęt – łyżka uniwersalna o
szer. 1,9 do 2,1 m
-widły do palet udźwig 1600 kg

4
5
6
7

POZOSTAŁE WYMAGANIA
8

gwarancja: min. 24 miesięcy

9

odległość punktu serwisowego:
nie większa niż 70km od siedziby
Zamawiającego
pług do śniegu

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: rok produkcji 2015 r.

3

marka i model oferowanego pługa
do śniegu

4

szerokość robocza [m] – min 2400
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mm
5

3 punktowy układ zawieszenia

6
7

listwy zgarniające : gumowe
masa min. 600 kg .

8

sterowanie hydrauliczne lub
elektrohydrauliczne
funkcja min 4 pozycje robocze

9

POZOSTAŁE WYMAGANIA
10 gwarancja: min. 24 miesięcy
11 odległość punktu serwisowego:
nie większa niż 70km od siedziby
Zamawiającego

Posypywarka piasku i soli

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: rok produkcji 2015 r.

3

marka i model oferowanej
posypywarki

4
5
6
7
8
9
10
11
12

szerokość robocza [m] : 2m – 4 m
Prędkość robocza min :30 KM/h
Pojemność min. : 2,0 m 3
Ładowność min : 3000 kg
sterowanie elektryczne : 12 V
Masa max. : 350 kg
Plandeka , sito
Podpory , kogut
Posypywarka dostosowana do
zamawianej przyczepy
POZOSTAŁE WYMAGANIA

13 gwarancja: min. 24 miesięcy
14 odległość punktu serwisowego:
nie większa niż 70km od siedziby
Zamawiającego

Strona 4 z 31

Przyczepa rolnicza

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: rok produkcji 2015 r.

3

marka i model oferowanej przyczepy

4
5
6
7
8

Ilość osi : 1
Ładowność : 5000 kg
Wysokość ścian skrzyni : 1000 mm
System wywrotu - trójstronny
Długość skrzyni ładunkowej wew.
Min .- 4000 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wew.
Min – 2010 mm
Grubość blachy podłogi min. : 3mm
Prędkość konstrukcyjna min.: 30
KM/h
II. POZOSTAŁE WYMAGANIA

9
10
11

10

gwarancja: min. 24 miesięcy

11

odległość punktu serwisowego: nie
większa niż 100km od siedziby
Zamawiającego

Oznaczenie wg CPV:
- 16700000-2 – ciągniki,
- 42410000-3 – urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe,
- 34390000-7 – akcesoria do ciągników,

Miejsce dostawy: miejsce wskazane
59-140 Chocianów ul. Głogowska 14.

przez

zamawiającego

:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na
własne ryzyko do siedziby zamawiającego, gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli
pracowników z obsługi urządzeń. .
Wymagana gwarancja jakości:
a) na ciągnik komunalny - min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów);
b) na osprzęt – min. 24 miesięce.
Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania przez strony
protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiający wymaga aby:
a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia:
był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015
roku,
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był wolny od wad fizycznych i prawnych,
spełniał wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20
czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z
późn. zm.)
oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
posiadał świadectwo homologacji, wystawione zgodnie z ww.
przepisami,
posiadał wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie
obowiązywania gwarancji - w przypadku występowania różnic
wynikających z podpisanej umowy;
b) osprzęt ciągnika komunalnego będącego przedmiotem zamówienia:
był nowy, wolny od wad, nie będący przedmiotem ekspozycji,
użytkowania,
posiadał odpowiednie certyfikaty i spełniał obowiązujące normy.
Warunki eksploatacji:
przedmiotowy ciągnik komunalny będzie narażony na czynniki pogodowe
spotykane w polskiej strefie klimatycznej, ze względu na stałą eksploatację
oraz garażowanie na wolnym powietrzu.
Informacje dodatkowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność przedmiotu
zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi, opisanymi w
niniejszej specyfikacji;
b) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z szkody powstałe w wyniku
prac prowadzonych przez wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu
zamówienia;
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
oraz informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych:
1}Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2}Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty
zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w niniejszej s.i.w.z. oraz w
załączniku-nr-6 do s.i.w.z. – specyfikacji techniczno - użytkowej.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz
dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu
potwierdzenia spełniania tych warunków.
1. Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę i:
1) nie są wykluczeni na podstawie art. 24 PZP,
2) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 PZP, to jest:
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia; Spełnienie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady
spełnia/nie spełnia.
d) akceptują warunki zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 PZP, zobowiązany jest dostarczyć:
a) 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, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –zał. Nr 3 do SIWZ,
c) oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 PZP -zał. Nr 5 do SIWZ.
2) w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć:
a) oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne –zał. Nr 2 do SIWZ.
b) oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
o zamówienie publiczne –zał. Nr 4 do SIWZ.
Kompletna oferta musi zawierać wymienione punkty:
1) wypełniony formularz ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikiem do
formularza oferty pt. Opis przedmiotu zamówienia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że
profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
3) oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne –zał. Nr 2 do SIWZ,
4) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –zał.
Nr 3 do SIWZ,
5) oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
ozamówienie publiczne –zał. Nr 4 do SIWZ,
6) oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 PZP -zał. Nr 5 do SIWZ,
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Dodatkowe wymagania zamawiającego:

1.

2.

1) Na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
określonym
przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
wypełniony formularz specyfikacji techniczno - użytkowej
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane będą pisemnie za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej . Po lub przy wysłaniu wiadomości zamawiający lub wykonawca
żąda potwierdzenia otrzymania.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Krzysztof Kowalczyk
tel/fax 76 818 50 78 534 097 958 ,e-mail : zamowienia@mzgkim.com.pl

Wymagania dotyczące wadium
Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł. ( pięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45
ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium:
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie polecenia przelewu na
konto zamawiającego
b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez ustawę.
W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub
poręczenia powinny one zawierać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do
zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego,
zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie iż wykonawca,
którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto w banku: Bank
Spółdzielczy Przemków filia w Chocianowie nr konta: 46 8653 0004 0000

0089 1695 0001
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, przy
czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelewem przed upływem terminu składania
ofert.

Termin związania ofertą:
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1)Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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2) Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
3) Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania,
komputerze lub inną czytelną techniką w sposób trwały wg formularza
oferty stanowiącego załącznik nr1 do niniejszej specyfikacji.
4) W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać w szczególności:
a) cenę oferty brutto (w złotych), wartość oferty netto (w złotych), stawkę
podatku VAT (w %),
b) gwarancję jakości na oferowany ciągnik komunalny i osprzęt.
c) kwotę wadium (w złotych), która została wniesiona oraz dzień jego
wniesienia i formę,
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest dołączyć do
formularza oferty wypełnioną specyfikację techniczno -użytkową,
stanowiącą załącznik nr 6 do s.i.w.z.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez
osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania wykonawcy.
6) Upoważnienie do złożenia oferty (pełnomocnictwo lub dokument określający
zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy-np.odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej) winno być dołączone do oferty, o ile
upoważnienie to nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie pisemnej, w
oryginale, dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy należy złożyć w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
7) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których
mowa w niniejszej specyfikacji.
8)
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
9) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później
niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane, muszą
być oznaczone klauzulą: "NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA" i załączone jako odrębna część nie złączona
z jawną częścią oferty w sposób trwały.
10) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca
wniósł poprawki winny być parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e)
ofertę.
11) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i
adresem Zamawiającego ,oraz opisanej w następujący sposób:
a) musi posiadać oznaczenia „Oferta na dostawę ciągnika
komunalnego z osprzętem - ” oraz „Proszę nie otwierać przed
posiedzeniem komisji”. W przypadku braku tych oznaczeń lub
niewłaściwego zaadresowania koperty, zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia, np:
omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w
przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
12) Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę
i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę, w przypadku
stwierdzenia jej opóźnienia.
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13)

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1)
2)
3)
4)

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 30.10.2015.do
godz.11: 00
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty
do zamawiającego.
Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
Oferty zostaną otwarte w dniu 30.10.2015. o godz. 11:30 w siedzibie
zamawiającego.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1)

2)
3)

Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę obejmującą całkowitą wartość
ciągnika wraz z osprzętem, podatkiem od towarów i usług (VAT), cłem,
ubezpieczeniem, ewentualnymi kosztami transportu zagranicznego
i krajowego oraz z wszelkimi innymi kosztami związanymi z realizacją
niniejszego zamówienia.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia .

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert Zamawiający stosować będzie
kryteria oceny ofert i ich wagi:
a) cena pojazdu wraz z osprzętem netto – 95%,
b) okres gwarancji na pojazd wraz z osprzętem podany w miesiącach –5 %.
3. Sposób oceny ofert:
1) Kryterium ceny pojazdu rozpatrywane będzie na podstawie podanej przez
Wykonawcę ceny na formularzu „OFERTA”.
Wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę netto za pojazd –ciągnik
rolniczy wraz z osprzętem (pług do odśnieżania, rozsiewacz piasku i soli, ładowacz )
otrzyma max 100 punktów wg wzoru:
Cn
C = ------x 100pkt x 95 %
Cb
Cn -cena najniższa
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Cb-cena oferty badanej
C – ilość punktów
2) Kryterium okresu gwarancyjnego rozpatrywane będzie na podstawie podanego
przez Wykonawcę okresu gwarancji w miesiącach wg wzoru:
Gb
G = ------x100pkt x 5 %
Gn
Gb -badany okres gwarancji
Gn -najdłuższy okres gwarancji
G -ilość punktów
za każdy kwartał ( 3 miesiące) zamawiający przyznaje jeden punkt
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę
punktów za ww. kryteria.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie i okresie gwarancji, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)

2)
3)

Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostanie przesłane faksem albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w
inny sposób.
O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę
w trybie roboczym.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(ZNWU)
zamawiający nie przewiduje wniesienia ZNWU
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta
umowa. Treść zawartej umowy będzie zgodna ze wszystkimi wymaganiami zawartymi
w SIWZ i nie może zawierać innych rozwiązań niekorzystnych dla Zamawiającego.
Wprowadzenie zapisów SIWZ do umowy musi być zgodne z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami i w razie sprzeczności regulacja ustawowa ma
pierwszeństwo.
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu
niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Podwykonawcy:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:
Nr 1 Główny formularz oferty wraz załącznikami
Nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
Nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nr 4 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
Nr 5 Oświaqdczenie dotyczęc przynależności do grupy kapitałowej , o której mowa w
art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy pzp
Nr 6 specyfikacja techniczno-użytkowa
Nr 7 wzór umowy
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.
Załącznik nr 1
do SIWZznak:
1/ZP/DS./2015

Formularz Ofertowy

…………………………………….

miejscowość, data

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup fabrycznie nowego ciągnika
o mocy 72-77 KM z oprzyrządowaniem tj. ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą
jednoosiową, i piaskarką.
Wykonawca:
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………
Adres firmy:…………………………………………………………………………………
Numer telefonu:……………………………….
Osoby uprawnione do reprezentacji. ……………………………………………………...

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy realizację zadania
za :
cenę ryczałtową netto …………………..……….(słownie złotych :……………………………….
……………………………………………….……………………………………………………………)
kwota podatku VAT (23%)........................................
łącznie kwota brutto………………………….
(słownie
złotych:……………………………………..………………………………………………………)

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez czas określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się i przyjmujemy postanowienia SIWZ i załączników w tym wzoru
umowy
5. Do oferty dołączamy wypełnioną specyfikację techniczno użytkową ( zał nr 6. do SIWZ)
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.

………………………………………...
pieczęć i podpis wykonawcy

Załącznik nr 2
do SIWZznak:
1/ZP/DS./2015

…...…..............................., dnia….......................
( miejscowość)

(data)

Pieczęć firmowa
Nazwa, adreswykonawcy
…....................................
…....................................
……………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam że, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.

...................., dnia ................. 2015 r.________________________
(pieczęć i podpis wykonawcy/ów)
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Załącznik nr 3
do SIWZznak:
1/ZP/DS./2015

…...…..............................., dnia….......................
( miejscowość)

(data)

Pieczęć firmowa
Nazwa, adreswykonawcy
…....................................
…....................................
……………………………………

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr post.: 1/ZP/DS./2015 w trybie
przetargu nieograniczonego na: Zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy 72-77 KM z
oprzyrządowaniem tj. ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową, i
piaskarką.
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień 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.
Prawdziwość wszystkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności prawnej.

…....................................................
(podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4
do SIWZznak:
1/ZP/DS./2015

…...…..............................., dnia….......................
( miejscowość)

(data)

Pieczęć firmowa
Nazwa, adreswykonawcy
…....................................
…....................................
……………………………………

Oświadczenie Wykonawcy

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478
i 605).

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam
wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na:
Zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy 72-77 KM z oprzyrządowaniem tj.
ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową,
i piaskarką

....................., dnia ..................... 2015 r. ...............................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy/ów

Załącznik nr 5
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do SIWZznak:
1/ZP/DS./2015
....................................
( nazwa i adres wykonawcy)

…...…..............................., dnia….......................
( miejscowość)

(data)

Pieczęćfirmowa
Nazwa, adreswykonawcy
…....................................
…....................................

Oświadczenie
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.)
Działając imieniem Wykonawcy, niniejszym oświadczam, że
 Wykonawca nie należy do grupykapitałowej*
 Wykonawca należy do grupy kapitałowej*, do której należą następujące podmioty:
…...............................................
…...............................................
…...............................................
…...............................................

*niepotrzebne skreślić

...................., dnia ................. 2015 r.

_______________________
(pieczęć i podpis wykonawcy/ów)
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Załącznik nr 6
do SIWZ znak:
1/ZP/DS./2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA
arkusz 1

…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: ZP 1/DS/2015

SPECYFKACJA TECHNICZNA- UŻYTKOWA - CIĄGNIK
Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego pojazdu
DOTYCZACA PRZETARGU NA:
Zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy 72-77 KM z fabrycznie nowym oprzyrządowaniem tj.
ładowaczem
czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową, i piaskarką.

(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

Parametry techniczne oferowanego
sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA
TAK/NIE

PARAMETRY WYMAGANE
1

2

3
I. CIĄGNIK

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: ciągnik fabrycznie nowy, rok
produkcji 2015r

3

marka i model oferowanego ciągnika

4
5

6
7
8

II. SILNIK
moc znamionowa: min.72 KM – 77 KM 2200
obr/min
max. moment obrotowy: 307Nm przy 1400
obr/min
ilość cyl./ poj. skokowa: min. 4/4200 TURBO
max. 4/4500
system chłodzenia: cieczą
filtr powietrza: suchy, dwustopniowy
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9

III. UKŁAD NAPĘDOWY
sprzęgło: dwutarczowe , suche z niezależnym
sterowaniem WOM

10

skrzynia biegów : mechaniczna z rewersem i
reduktorem

11

ilość biegów: min. 12P/12R

12

blokada mech. różnicowego: mechaniczna

13

typ: niezależny

14

prędkość obrotowa WOM/silnik, obr/min:
540/1938, 1000/1643

IV. WAŁ ODBIORU MOCY

15

16
17
18

V. UKŁAD HYDRAULICZNY
funkcje podnośnika: regulacja pozycyjna i
siłowa
wydatek pomp tandem l/min: 65 l
górny i dolny zaczep transportowy,
zaczep rolniczy
układ zawieszenia narzędzi: 3 kat. ISO
730-1, automatyczne sprzęgi

19

minimum udźwig podnośnika tylnego
[kg]: 2600

20

ilość szybkozłączy min: 4

21

typ: hydrostatyczny

22

VII. UKŁAD HAMULCOWY
hamulce robocze: tarczowe, mokre

23

hamulce postojowe: sterowany ręcznie

24

przód: 11,2/R24

25

tył: 16,9/R30

26

X. KABINA
rodzaj: komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa

VI. UKŁAD KIEROWNICZY

VIII. OGUMIENIE

27

wyposażenie: ogrzewanie, wentylacja, wyjście
bezpieczeństwa w dachu, spryskiwacz szyby
przedniej, wycieraczka szyby przedniej i tylnej,
lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na
dachu kabiny, ramiona CBM
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XII. WYMIARY
28

długość: 3726 – 4190

29

szerokość: 1939 - 2375

30

wysokość: 2490 - 2505

31

minimum masa ciągnika [kg]: 3580

33

zbiornik paliwa min: 95l

XIII. POJEMNOŚĆ

34

35

XIV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
siedzisko kierowcy z pasem bezpieczeństwa,
obciążniki przednie, obciążniki na tylne koła,
radio
XV. POZOSTAŁE WYMAGANIA
gwarancja: min. 24 miesięcy

36

odległość punktu serwisowego : nie większa
niż 70 km od siedziby Zamawiającego

37

Przedni tuz udźwig min : 1000 kg

UWAGA !!!
Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie
parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.
W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego pojazdu.
W wierszu 36 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.

…………………………………………..

…………………………………………………….............

(miejscowość, data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6
do SIWZ znak:
1/ZP/DS./2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA
arkusz 2

…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: ZP 1/DS/2015

SPECYFKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA – Ładowacz czołowy
nowa rok produkcji 2015- dostosowany do oferowanego ciągnika
Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego osprzętu
DOTYCZACA PRZETARGU NA:
Zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy 72-77 KM z fabrycznie nowym oprzyrządowaniem tj.
ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową, i piaskarką.

(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

PARAMETRY WYMAGANE
1

Parametry techniczne oferowanego
sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA TAK/NIE

2

3
I. Ładowacz czołowy

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: rok produkcji 2015r

3

marka i model oferowanego
ładowacza czołowego
Ilość sekcji : III
Wysokość podnoszenia min : 3,2
m
Udźwig ładowacza min. : 1500 kg
Osprzęt – łyżka uniwersalna o
szer. 1,9 do 2,1 m
-widły do palet udźwig 1600 kg

4
5
6
7

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA
10 gwarancja: min. 24 miesięcy
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11 odległość punktu serwisowego:
nie większa niż 70km od siedziby
Zamawiającego

UWAGA !!!
Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie
parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.

W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego pojazdu.
W wierszu 11 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.

…………………………………………..

…………………………………………………….............

(miejscowość, data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6
do SIWZ znak:
1/ZP/DS./2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA
arkusz 3

…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: ZP 1/DS/2015

SPECYFKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA – Pług do odśnieżania
lemieszowy na przedni TUZ nowy rok produkcji 2015- dostosowany
do oferowanego ciągnika

Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego osprzętu
DOTYCZACA PRZETARGU NA:
Zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy 72-77 KM z fabrycznie nowym oprzyrządowaniem tj.
ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową, i piaskarką.

(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

Parametry techniczne oferowanego
sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA TAK/NIE

PARAMETRY WYMAGANE
1

2

3
I. pług do śniegu

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: rok produkcji 2015 r.

3

marka i model oferowanego pługa
do śniegu

4

szerokość robocza [m] – min 2400
mm

5
6
7
8

3 punktowy układ zawieszenia
listwy zgarniające : gumowe
masa min. 600 kg .
sterowanie hydrauliczne lub
elektrohydrauliczne
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9

funkcja min 4 pozycje robocze
II. POZOSTAŁE WYMAGANIA

10 gwarancja: min. 24 miesięcy
11 odległość punktu serwisowego:
nie większa niż 70km od siedziby
Zamawiającego

UWAGA !!!
Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie
parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.

W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego sprzętu
W wierszu 11 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.

…………………………………………..

…………………………………………………….............

(miejscowość, data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6
do SIWZ znak:
1/ZP/DS./2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA
arkusz 4

…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: ZP 1/DS/2015

SPECYFKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA – Posypywarka piasku
i soli nowa rok produkcji 2015- dostosowany do oferowanego
ciągnika

Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego osprzętu
DOTYCZACA PRZETARGU NA:
Zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy 72-77 KM z fabrycznie nowym oprzyrządowaniem tj.
ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową, i piaskarką.

(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

PARAMETRY WYMAGANE
1

Parametry techniczne oferowanego
sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA TAK/NIE

2

3
I. Posypywarka piasku i soli

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: rok produkcji 2015 r.

3

marka i model oferowanej
posypywarki

4

szerokość robocza [m] : 2m – 4 m

5
6

Prędkość robocza min :30 KM/h
Pojemność min. : 2,0 m 3

Strona 25 z 31

7
8
9
10
11
12

Ładowność min : 3000 kg
sterowanie elektryczne : 12 V
Masa max. : 350 kg
Plandeka , sito
Podpory , kogut
Posypywarka dostosowana do
zamawianej przyczepy
II. POZOSTAŁE WYMAGANIA

10 gwarancja: min. 24 miesięcy
11 odległość punktu serwisowego:
nie większa niż 70km od siedziby
Zamawiającego

UWAGA !!!
Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie
parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.

W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego sprzętu
W wierszu 11 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.

…………………………………………..

…………………………………………………….............

(miejscowość, data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

i
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Załącznik nr 6
do SIWZ znak:
1/ZP/DS./2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA
arkusz 5

…………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: ZP 1/DS/2015

SPECYFKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA – Przyczepa rolnicza
nowa rok produkcji 2015- zamontowany i dostosowany do
oferowanego ciągnika

Parametry techniczno – funkcjonalne oferowanego osprzętu
DOTYCZACA PRZETARGU NA:
Zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy 72-77 KM z oprzyrządowaniem tj. ładowaczem
czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową, i piaskarką.
\(Formularz – kolumna 3 do wypełnienia przez Wykonawców)

PARAMETRY WYMAGANE
1

Parametry techniczne oferowanego
sprzętu – Wypełnia WYKONAWCA TAK/NIE

2

3
I. przyczepa rolnicza

1

kraj pochodzenia: kraje UE

2

rok produkcji: rok produkcji 2015 r.

3

marka i model oferowanej
przyczepy

4
5
6
7
8

Ilość osi : 1
Ładowność : 5000 kg
Wysokość ścian skrzyni : 1000 mm
System wywrotu - trójstronny
Długość skrzyni ładunkowej wew.
Min .- 4000 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej
wew. Min – 2010 mm

9
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10 Grubość blachy podłogi min. :
3mm
11 Prędkość konstrukcyjna min.: 30
KM/h
II. POZOSTAŁE WYMAGANIA
10 gwarancja: min. 24 miesięcy
11 odległość punktu serwisowego:
nie większa niż 100km od siedziby
Zamawiającego

UWAGA !!!
Wykonawca wypełnia wszystkie puste pola w kolumnie 3 potwierdzając spełnienie
parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK” lub „NIE”.

W wierszu 3 kolumna 3 Wykonawca podaje producenta oraz model oferowanego sprzętu
W wierszu 11 kolumna 3 Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości.
…………………………………………..

…………………………………………………….............

(miejscowość, data)

(podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

koniec załącznika nr 6
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Załącznik nr 7
do SIWZ znak:
1/ZP/DS./2015

WZÓR UMOWY
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego ciągnika o mocy ……. KM
z fabrycznie nowym oprzyrządowaniem tj. ładowaczem
czołowym, pługiem do śniegu, przyczepą jednoosiową, i piaskarką.
(rok produkcji 2015) zwanego dalej „pojazdem”.
2. Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz cena pojazdu określone zostały w ofercie
Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczy pojazd fabrycznie nowy, niebędący przedmiotem
ekspozycji lub użytkowania, wolny od wad fizycznych i prawnych, jak również
spełniający warunki techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność oraz dostarczyć Zamawiającemu
pojazd w miejscu i czasie, o którym mowa w § 4, Zamawiający zaś zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1, zgodnie z zapisami § 3.
§ 2.
WARTOŚĆ UMOWY
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości:
……………………………
brutto
PLN
(słownie
złotych:
……………………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą wartość pojazdu wraz
z podatkiem VAT cłem, ubezpieczeniem, ewentualnymi kosztami transportu
zagranicznego i krajowego oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z realizacją
niniejszej umowy.
§ 3.
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 nastąpi po dostarczeniu pojazdu
Zamawiającemu i zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na konto
Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT - w terminie 14 dni
od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu jednak nie później niż do 10 grudnia 2015 r.
2. Świadczenie uznawane będzie za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego
(polecenia przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
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§ 4.
WARUNKI ODBIORU
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy do siedziby Zamawiającego Dokładny termin dostawy
ustalony zostanie przez strony w trybie roboczym.
2. Realizacja dostawy potwierdzona zostanie protokołem zdawczo - odbiorczym,
sporządzonym przez wyznaczonych przez strony przedstawicieli.
3. Wraz z dostarczonym pojazdem Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędną
dokumentację, a w szczególności:
1/
dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu;
2/
książki gwarancyjne pojazdu, osprzętu i wyposażenia w języku polskim;
3/
instrukcję obsługi pojazdu, osprzętu i wyposażenia w języku polskim,
4/
świadectwo homologacji pojazdu wystawione zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym;
5/
dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego;
6/
wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw
gwarancyjnych;
§ 5.
GWARANCJA
1. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie
od uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji jakości.
2. Wykonawca udzieli na dostarczony pojazd następujących gwarancji jakości:
1) ……x…… miesięcznej gwarancji na ciągnik komunalny oraz wyposażenie;
2) ……x…… miesięcznej gwarancji na osprzęt;

3. Bieg okresu gwarancji określony w ust. 2 rozpocznie się od dnia odbioru pojazdu
i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. Wykonawca zapewni w odniesieniu do sprzedanego pojazdu usługi serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu w zakupionym pojeździe środków
łączności radiowej lub innego wyposażenia służbowego bez utraty gwarancji.
6. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji oraz po jej upływie obsługę techniczną
zakupionego pojazdu w autoryzowanym serwisie producenta położonym w odległości
nieprzekraczającej 70 km od siedziby Zamawiającego
7. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
(usterek) w tym obejmujące dojazd serwisanta oraz wymianę materiałów i części
zamiennych (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających
naturalnemu zużyciu) ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że okres naprawy pojazdu w okresie gwarancji nie będzie
trwał dłużej niż 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego awarii
(usterki) w sposób przewidziany w ust. 7.
9. W przypadku, gdy usunięcie awarii (usterki) w terminie przewidzianym w ust. 8 nie
będzie możliwe, np. wobec konieczności sprowadzenia części zamiennych lub
podzespołów z zagranicy, strony uzgodnią nowy termin naprawy, który będzie terminem
wiążącym.
10. Okresy gwarancji zostaną odpowiednio przedłużone o czas naprawy pojazdu,
a w przypadku wymiany jego części składowych lub podzespołów, okresy te zaczną biec
od nowa.W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji,
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a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, pierwszeństwo mają
zapisy zawarte w niniejszej umowie.
12. Za dni robocze, o których mowa w niniejszym paragrafie, uznaje się dni tygodnia
od poniedziałku do piątku.
§ 6.
KARY UMOWNE I PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Niedotrzymanie terminu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia spowoduje
naliczenie ustawowych odsetek.
2. W przypadku przekroczenia terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 oraz terminu
naprawy wynikającego z § 5 ust. 9 i 10 umowy Wykonawca może być obciążony karą
umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za
każdy dzień opóźnienia, nie większą jednak niż 10% tej wartości.
3. Zamawiający może zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości
bądź w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku niezrealizowania dostawy pojazdu w terminie do dnia 30 grudnia 2010 r.
Zamawiający odstąpi od umowy w trybie art. 492 Kodeksu cywilnego, składając
Wykonawcy stosowne oświadczenie woli w jednej z form określonych w § 5 ust. 7 pkt 24 umowy.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią
wierzytelności i praw przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy względem
Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
od drugiej strony, stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz
do respektowania zasad lojalności i rzetelności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację
niniejszej umowy:
1) ze strony Wykonawcy: __________________,
nr tel.: __________________;
2) ze strony Zamawiającego: __________________, nr tel.: ________________.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia związane z realizacją umowy muszą być
wyrażone na piśmie i doręczone drugiej stronie. Za doręczoną uważa się również
przesyłkę dwukrotnie awizowaną w urzędzie pocztowym, w ostatnim dniu awizacji, na
ostatnio wskazany przez stronę adres. Strony podają następujące adresy
do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
9. Integralną część umowy stanowi załącznik - kserokopia oferty wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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