
nr postępowania ZP/s/1/2008 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

na dostaw ę samochodu typu minibus dla Krajowego Centrum Eduka cji 

Rolniczej w Brwinowie 

 

CZĘŚĆ I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

I. Informacje o zamawiaj ącym  

1. Zamawiającym jest Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 

2. Siedziba: 05-840 Brwinów ul. Pszczelińska 99 

3. NIP: 534 236 96 56 

4. REGON: 141132577 

5. E-mail: b.krajewska@kcer.pl 

6. Strona internetowa: www.kcer.pl 

7. Telefon: (0 22) 729 66 34-38 wew.130 

8. Fax: (0 22) 729 66 34. wew. 130 

II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia.  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwana dalej 

„ustawą”. 

III. Oferty cz ęściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniaj ące. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

IV. Sposób porozumiewania si ę zamawiaj ącego z wykonawcami.  

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Ryszard Winter: +48 (22 )729 66 34. wew. 130 

b) .Barbara Krajewska: +48 (22 )729 66 34. wew. 130 



2. Wykonawcy mogą porozumiewać się z Zamawiającym w dni robocze w 

godzinach 9.00 – 14.00. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 

wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

4. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

V. Termin wykonania zamówienia.  

Termin wykonania zamówienia 7 dni od udzielenia zamówienia 

 

CZĘŚĆ II 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

VI. Opis przedmiotu zamówienia.  

Kod CPV 34114400-3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu 

minibus. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 

 

CZĘŚĆ III. 

WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU I DOKUMENTY WYMAGANE OD 

WYKONAWCY 

 

IX. Warunki udziału w post ępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (spełniają warunki 

określone w art. 22 ustawy): 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 

do wykonania zamówienia 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 



2. Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu, gdy wykonawca złoŜy prawidłowo dokumenty wymienione w pkt X. 

SIWZ. 

X. Dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału  

w post ępowaniu.  

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z oferta muszą złoŜyć 

następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie IX 

b) aktualny wypis z KRS 

2. Dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 

przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, 

4. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

 

 

CZĘŚĆ IV. 

OFERTA. 

 

XII. Sposób przygotowania oferty.  

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy. 

2. Do oferty (formularz ofertowy musi być zgodny w treści ze wzorem 

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) muszą być 

załączone: 

a) wszystkie dokumenty wymagane w pkt X. SIWZ, 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodne 

w treści ze wzorem załącznika nr 2 do SIWZ), 

3. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedna ofertę. 



4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej. 

5. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty i załączników muszą być 

podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Wszystkie dokumenty własne i załączniki muszą być podpisane przez 

wykonawcę lub przez naleŜycie umocowanego jego przedstawiciela w sposób 

umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienna pieczątką osoby 

podpisującej). 

7. Zaleca się sporządzenie i dołączenie do oferty spisu treści oraz 

ponumerowanych wszystkich stron oferty i załączników. 

8. Ofertę wraz z załącznikami naleŜy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, trwale zabezpieczonym, uniemoŜliwiającym 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

Na kopercie lub innym opakowaniu powinny być umieszczone: 

a) nazwa i adres zamawiającego: „………………………………………...”, 

b) nazwa przetargu; „Przetarg nieograniczony na zakup samochodu minibusu”, 

c) napis o treści o treści: „Nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 24.11.2008 r”. 

9. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub 

przedwczesne otwarcie oferty, jeŜeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale 

zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane. 

10. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. 

11. Wykonawca moŜe zastrzec, Ŝe załączone do oferty dokumenty zawierające 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, 

poz. 211 z późń. zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy. ZastrzeŜone dokumenty powinny być załączone na końcu oferty 

i opatrzone napisem następującej treści: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa”. 

12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złoŜeniem oferty ponosi 

wykonawca. 

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

1. Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2008 r. o godzinie 11.00. 



2. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego 05-840 Brwinów ul. 

Pszczelińska 99, pokój nr 8 

3. ZłoŜone oferty zostaną pisemnie zarejestrowane, z uwzględnieniem daty  

i godziny ich wpływu, a poszczególnym ofertom nadane zostaną kolejne numery, 

zgodnie z kolejnością ich wpływu. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2008 r. o godzinie 12.00, w siedzibie 

Zamawiającego 05-840 Brwinów ul. Pszczelińska 99, pokój nr 8 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złoŜone u 

zamawiającego. 

7. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert 

wysłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

XIV. Termin zwi ązania ofert ą. 

1. Wykonawca jest związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składnia ofert. 

XV. Kryteria oceny ofert.  

1. Jednym kryterium oceny ofert jest cena – waga 100%. 

2. Oferta wykonawcy z najniŜszą ceną brutto zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty z uwzględnieniem 

warunków zawartych w SIWZ, przy czym za cenę oferty uznaje się 

miesięczne wynagrodzenie brutto zaproponowane przez Wykonawcę w 

ofercie. 

2. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym powinny być liczone z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. W przypadku złoŜenia oferty, zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu 

ceny, który nie moŜna poprawić w trybie art. 88 ustawy, oferta taka zostanie 

odrzucona. 

4. Wszelki rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

 

 



CZĘŚĆ V. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

XVII. Formalno ści jakie powinny zosta ć dopełnione przez wykonawc ę po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy.  

1. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niŜ po upływie 7 dni od 

prawomocnego wyboru najkorzystniejszej oferty i nie później niŜ do upływu 

okresu związania ofertą. 

2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych we wzorze umowy 

(Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących  wykonawcy w 

toku post ępowania o udzielenie zamówienia  

  W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a takŜe innym 

osobom,  jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej w Dziale VI  ustawy Prawo zamówień 

publicznych (art. 179-183). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr postępowania       Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................. 
Przystępując do przetargu nieograniczonego na zakup samochodu minibusu  dla 
Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie jako upowaŜniony reprezentant 
Wykonawcy oświadczam, Ŝe: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
wszystkimi załącznikami do niej, akceptujemy jej treść i nie wnosimy 
Ŝadnych zastrzeŜeń. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w 
wysokości: 

 a) netto:.................................................................PLN 
  (słownie złotych:.....................................................................................) 
 b) brutto:...............................................................PLN 
  (słownie złotych:.....................................................................................) 

 
 
 
 
 
 
.......................................,dnia............................... 
 ........................................................ 
        Podpis Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr postępowania.................      Załącznik nr 2 do 

SIWZ 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Przystępując do przetargu nieograniczonego Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej 
w Brwinowie, jako upowaŜniony reprezentant Wykonawcy oświadczam, Ŝe: 
1) spełniamy indywidualnie lub jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1-3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 
późń. zm.), 
2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 cyt. Ustawy. 
 
 
.......................................,dnia............................... 
 ........................................................ 
        Podpis Wykonawcy 
 

 
Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta 
nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 
3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają 
błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3; 
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 
 

 
 



Nr postępowania.................      Załącznik nr 3 do 

SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 
 

� samochód typu minibus 
� samochód  co najmniej dziewięcioosobowy według danych producenta 
� samochód musi posiadać minimum 4 cylindry według danych producenta  
� samochód musi posiadać minimum 16 zaworów według danych producenta 
� samochód musi posiadać szerokość całkowitą z lusterkami zewnętrznymi co 

najmniej 
2400[mm] według danych producenta  

� samochód musi posiadać wysokość całkowitą z co najmniej 1900[mm] według 
danych producenta   

� samochód musi posiadać długość całkowitą co najmniej 5100 [mm] 
� silnik o pojemnośći skokowej minimum 2400 (cm3)  
� samochód musi posiadać moc silnika co najmniej 140 koni mechanicznych 

według danych producenta 
� fabrycznie (za fabrycznie nowy uwaŜa się samochód z przebiegiem mniejszym 

niz500km) nowy rok produkcji 2008 
� musi spełniać wymogi dotyczące poziomu odzysku i recyklingu pojazdów 

określone w ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji 

� o zuŜyciu paliwa nie większym niŜ 10,4 litra na 100 kilometrów w obszarze 
miejskim według danych producenta  

� o zuŜyciu paliwa nie większym niŜ 7,6 litra na 100 kilometrów poza obszarem 
miejskim według danych producenta 

� o emisji CO2 g/km nie większej niŜ 229g/km 
� samochód musi posiadać mimalną pojemność zbiornika 90 litrów według 

danych producenta 
� samochód musi posiadać system zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania 
� samochód musi posiadać poduszkę powietrzną dla kierowcy oraz pasaŜera 
� samochód musi posiadać napinacze pasów bezpieczeństwa z tyłu 
� samochód musi posiadać zamek centralny 
� samochód musi posiadać immobiliser 
� samochód musi posiadać ogrzewanie tylnej szyby 
� samochód musi posiadać komputer pokładowy 
� samochód musi posiadać szyby przednie podnoszone elektrycznie 
� samochód musi posiadać ogrzewanie dodatkowe tylne (nawiewy + 

sterowanie) 
� samochód musi posiadać radioodtwarzacz CD 
� samochód musi posiadać co najmniej 4 głośniki 
� samochód wraz z wyposaŜeniem musi posiadać okres gwarancji min. 24 

miesiące, bez limitu kilometrów 
� samochód musi posiadać gwarancja na perforację nadwozia min. 10 lat 
� samochód musi posiadać gwarancja na lakier min. 36 miesięcy 

 
 
 



Nr postępowania.................      Załącznik nr 5 do 

SIWZ 

WZÓR UMOWY 
 
zawarta w dniu ……………. roku w Brwinowie pomiędzy: 
 
Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 05 -840 Brwinów ul. 
Pszczeli ńska 99 
reprezentowanym przez: 
 - Ryszarda Wintera  

zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............................reprezentowanym przez 
........................................................................................................................................
.............., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonego 
postępowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 
Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego na zakup samochodu typu minibus 

 
&1 

 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu uŜywanego do celów specjalnych. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej umowy 
 
 
                                                                         &2 
 
Wykonawca zobowiązuje się: 
1. Dostarczyć przedmiot umowy w czasie 7 dni od podpisania umowy 
2. Udzielić gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy 
3. Zapewnić serwis gwarancyjny przedmiotu umowy 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie ……zł netto (słownie złotych: 
………………………….netto), + wartość podatku VAT w kwocie………..zł 
(słownie złotych: …………………), co daje kwotę….………..zł brutto (słownie 
złotych:…………………………..brutto). 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo –odbiorczy. Ze 
strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do odbioru są: 



1)…………………………………………………………….. 
2)……………………………………………………………..  

3.   Fakturę VAT naleŜy wystawić na ………………………… 
4.   Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci w formie przelewu 
na konto Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT. 
5. Datą zapłaty jest data przyjęcia przelewu przez bank Zamawiającego  
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1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w 

ofercie parametrów techniczno-eksploatacyjnych przedmiotu umowy. 
3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi przez upowaŜnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. 
4. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy przekaŜe Zamawiającemu orginały 

dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. 
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1. Strony ustalają, ze obowiązującą forma odszkodowania będą kary umowne 

liczone od wynagrodzenia netto określonego w &3 ust.1 umowy. 
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach : 

1). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy karę umowną w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki  
b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 10% wynagrodzenia 
2).Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego karę umowną 
w wysokości 10% wynagrodzenia 

b) za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia określonego w &3 
umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe’ 

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego 
wysokość  

4. przewyŜszającego wysokość kar umownych 
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1. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane 
polubownie. W przypadku braku porozumienia, właściwym do rozpoznania spraw 
spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na 
prawach oryginału kaŜdy, dwa dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy. 
 
 

 
 



                                                                          


