Centralna Baza Rezerw
Sanitarno-Przeciwepidemicznych
Poręby 26 a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni do przewozu surowic i
szczepionek”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 stawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdził

Poręby, kwiecień 2014
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiającym jest :
Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
Poręby 26 a, 98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 823 57 70
Fax. 43 823 57 62
www.cbr-poreby.com.pl
e-mail: cbr@ cbr-poreby.com.pl
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30 do 15:30
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.).
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni do
przewozu surowic i szczepionek”.
Wspólny słownik zamówień CPV 34 11 40 00-9
Wymagania stawiane przez zamawiającego:
a) wymagania ogólne:
- samochód typu furgon zamknięty, kompletny do przewozu surowic i szczepionek,
- dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg.
- napęd na tylne koła,
- samochód fabrycznie nowy,
- kolor biały,
- rodzaj paliwa ON
b) nadwozie:
- minimalny rozstaw osi 4 300 mm,
-drzwi boczne pełne, przesuwane z prawej strony, prześwit min 1 115 mm po zabudowie,
- drzwi tylne pełne, otwierane na boki o kąt min. 180°,
- pojemność skrzyni ładunkowej po zabudowie powyżej 11,5 m³ ( wymagana pojemność
skrzyni netto po odliczeniu wszystkich wystających elementów jak np., nadkola,
chłodnica),
- wanna podłogowa antypoślizgowa z możliwością przesuwania palet,
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- zabudowa dopasowana do kształtu pojazdu o parametrach pozwalających na utrzymanie
temperatury w zakresie +2 do +8°C,
- podłoga, boki, sufit przedziału ładunkowego nie mogą posiadać wystających i ostrych
profili,
c) silnik
- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 135 KM, z elektronicznym
wtryskiem bezpośrednim z katalizatorem utleniającym,
- pojemność do 2 litrów (2000 cm³),
- norma emisji spalin min. EURO5,
- skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa, synchronizacja na każdym biegu (poza
wstecznym),
d) kabina kierowcy trzy osobowa (kierowca + dwóch pasażerów),
- wszystkie szyby termoizolacyjne,
- szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie,
- podwójne siedzenie obok kierowcy,
- poduszka powietrzna dla kierowcy,
- siedzenie kierowcy z regulacją: wzdłużną, wysokości i oparcia,
- tapicerka siedzeń z materiału,
- zagłówki z regulacja wysokości,
-bezwładnościowe,

trójpunktowe

pasy

bezpieczeństwa

z

regulacją

wysokości

zamocowania,
- wspomaganie układu kierowniczego, blokada koła kierownicy,
- lusterka zewnętrzne elektryczne regulowane i ogrzewane,
- dźwignia zmiany biegów w formie joysticka,
- gniazdo 12V w kabinie kierowcy,
- podłokietniki,
- fotel kierowcy amortyzowany,
- radio fabryczne z głośnikami,
- zestaw głośnomówiący.
e) układ hamulcowy musi posiadać:
- ABS
- ESP
lub inne systemy spełniające wszystkie ww. funkcje,
f) agregat chłodniczy,
- agregat chłodniczy na dachu,
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- zamontowany agregat chłodniczy wraz z wykonaną izolacją termiczną nadwozia musi
bezwzględnie zapewniać temperaturę przestrzeni ładunkowej w zakresie +2°C do +8°C
(przekroczenie podanych wartości powoduje uszkodzenie przewożonego ładunku),
- agregat chłodniczy powinien być podłączony ze sterownikiem zamontowanym
w kabinie kierowcy za pomocą, którego można obserwować i ustawiać temperaturę
wewnątrz przestrzeni ładunkowej,
- agregat napędzany od sprężarki zamontowanej w komorze silnika pojazdu,
- agregat musi również posiadać możliwość podłączenia i zasilania źródłem prądu
o napięciu 230V ( w przypadku postoju lub awarii silnika samochodu),
- w przedziale ładunkowym powinno zostać zamontowane gniazdo zasilające napięciem
12V służące do podłączenia lodówki przenośnej,
g) oprogramowanie
- w przedziale ładunkowym muszą być zainstalowane dwa czujniki temperatury- jeden
w pobliżu parownika a drugi jak najbliżej drzwi tylnych). Czujniki powinny być połączone
z kabiną kierowcy, w której znajduje się elektroniczny rejestrator temperatury
zapewniający ciągłą rejestrację temperatur w przedziale ładunkowym z obydwu czujników
temperatur jednocześnie. Jeden z czujników powinien być tak zamontowany, aby była
możliwość

jego

przemieszczania,

gdy

zajdzie

potrzeba

umieszczenia

go

w lodówce przenośnej. Elektroniczny rejestrator temperatury powinien współpracować
z oprogramowaniem Testo Comfort-Software Basic, umożliwiające późniejsze sczytywanie
rejestrowanych podczas przewozu temperatur. Rejestrator ten powinien współpracować
również z termografem wyposażonym w drukarkę, aby byłą możliwość wydruku
zarejestrowanej temperatury bez

udziału oprogramowania i komputera. Czujniki,

elektroniczny rejestrator temperatury, oraz termograf z drukarką zapewnia Wykonawca.
Odczyt

rejestrowanych

temperatur,

oraz

ustawianie

parametrów

elektronicznych

rejestratorów temperatury odbywać się będzie poprzez oprogramowanie Testo KomfortSoftware Basic i komputer Zamawiającego. Termometry z wyświetlaczem cyfrowym
muszą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez uprawnioną do tego instytucję.
h) zabezpieczenia przed kradzieżą
- centralny zamek sterowany pilotem – wszystkie drzwi,
- immobiliser
i) wyposażenie dodatkowe:
- klimatyzacja półautomatyczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej,
- komplet kół zimowych (4sztuki) + felgi stalowe,
- kompletny zestaw nawigacji samochodowej GPS z uchwytem (przenośna, ekran dotykowy
4

kolorowy, menu w języku polskim z wgraną mapą Polski),
- radio CB,
- gaśnica,
- trójkąt ostrzegawczy,
- koło zapasowe z oponą dojazdową,
- automatyczne zapalanie świateł do jazdy dziennej,
- autoalarm
- kamera do rejestracji jazdy z przodu
Samochód powinien być kompletny i gotowy do eksploatacji. Wykonawca wraz z pojazdem
jest zobowiązany przekazać prawidłowo wystawioną fakturę oraz dokumenty wymagane
przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy a w szczególności przepisami „Prawo
o ruchu drogowym” niezbędne do rejestracji samochodu.
DOSTAWCA

powinien

zapewnić

przeszkolenie

personelu

ZAMAWIAJĄCEGO

w zakresie eksploatacji samochodu i zainstalowanych urządzeń.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy

V. GWARANCJE
Okres gwarancji na samochód min. 24 m-ce, bez limitu kilometrów.
Okres gwarancji na zamontowane urządzenia chłodnicze i rejestrujące min. 12 m-cy.
Okres gwarancji na lakier min. 36 m-cy.
Okres gwarancji na perforacje blachy min. 144 m-ce.
Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max. 14 dni.
Odległość punktu serwisowego nie więcej niż 30 km od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
Wydłużony okres gwarancji do 5 lat (polisa ubezpieczeniowa)

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 2 miesięcy od daty
zawarcia umowy. Za dzień wydania samochodu Zamawiającemu, uważać się będzie dzień,
w którym samochód zostanie wydany przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz zostanie
sporządzony protokół odbioru.
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust.1 ustawy:
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
3. Posiadają wiedze i doświadczenie.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast
wymaga

przedstawienia

doświadczenia

w

zakresie

wykonywania

dostaw

oraz

potwierdzenie wykonania, co najmniej 3-ch dostaw w zakresie odpowiednim do
przedmiotu zamówienia wraz z potwierdzeniem, iż zostały dostarczone z należytą
starannością (referencje lub inny dokument) z wykorzystaniem wzoru zgodnie
z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym.
5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania takimi osobami.
6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi
opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 50.000 zł.
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw
do wykluczenia.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
cyt.:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego z powodu okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli
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rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego
zamówienia wyniosła co najmniej 5%wartości umowy;
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, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 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 przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwa 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

prace

zarobkową,

przestępstwo

przeciwko

środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplemaentariusza
prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem
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o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace
zarobkową, przestępstwom przeciwko środowisku, przestępstwom przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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

przeciwko

środowisku,

przestępstwo

przekupstwa,

przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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

będących

osobami

fizycznymi,

które

prawomocnie

skazano

za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz 769) – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółka komandytową, spółką
komandytowo -akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego,
o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje
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się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust. 1 pkt. 2
lub art. 67 ust. 1 pkt1 i 2;
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
c) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
d) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz 331, z późn. zm.), złożyli
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu,
chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych
w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali
wykonawcy zgodnie z art. 24 ustawy.
Nie ogranicza się udziału Wykonawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne poniżej
50% ogólnej liczby.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
żądanych poniżej oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. Od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, w celu
potwierdzenia spełnienia warunków, przedstawienie niżej wymienionych dokumentów.
Poniższe dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
2.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ;
2.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z załącznikiem
nr 3 do SIWZ;
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2.3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą brane pod
uwagę.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.3. składa dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 5., zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z uwzględnieniem zapisów pkt. 5.
7.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2. i 2.3. są składane przez
każdego z Wykonawców oddzielnie.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PZREKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
2. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych
w ustawie, w art. 27.
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3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
4. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Dyrektor- Sławomir Racięcki oraz Pan Jerzy Grądzki. Tel. (43) 823-57-70
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wymagania i zalecenia ogólne
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza do składania
ofert częściowych.
2. Oferta ma być złożona w formie pisemnej.
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze, maszynie
lub czytelnym pismem odręcznym.
4. Oferta

musi

Wszystkie

być

podpisana

przez

upełnomocnionego przedstawiciela

dokumenty przedstawione w

formie kopii

muszą

oferenta.

być potwierdzone

za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta.
5. Opis zgodności z oryginałem: „Stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis
uprawnionej osoby”. Wszystkie zmiany i strony oferty łącznie z kosztorysami muszą
być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferta będzie zamieszczona w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie i powinna
zawierać wszystkie dokumenty określone specyfikacją.
7. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona: Zaadresowana na adres Zamawiającego
i opis:

„Oferta – Dostawa specjalistycznego samochodu – chłodni do przewozu

surowic i szczepionek” nie otwierać przed: 06.05.2014r. przed godz. 09:00.
8. Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona: „Oferta – Dostawa specjalistycznego
samochodu – chłodni do przewozu surowic i szczepionek”” nie otwierać przed:
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06.05.2014 r. przed godz. 09:00.
9. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te
informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice
przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania.”
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
w Porębach k/Zduńskiej Woli, w pokoju nr 1 do dnia 06.05.2014 r., do godz. 08:00.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
w Porębach k/Zduńskiej Woli w pokoju nr 3 w dniu 06.05.2014 r., o godz. 09:00,
(taki sam dzień jak ostateczny dzień składania ofert).
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Wykonawca oblicza cenę oferty i podaje wartość brutto przedmiotu zamówienia. Cena oferty
musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
i winna zawierać wszystkie składniki kosztów realizacji przedmiotu zamówienia – między
innymi koszty transportu do siedziby Zamawiającego, koszty obsługi w okresie gwarancyjnym
itp. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Zawarte w ofercie ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Jeśli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć
w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.
Późniejsze propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do
wiadomości.. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby
Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. Zamawiający
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia omyłki w ofercie.
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XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria.
Cena ofertowa
Cena – 100 pkt.
Ocena ofert ;
S=(Cmin / Cof.) x 100
S- ilość pkt. przyznanych danej ofercie.
Cmin. – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę
punktów w ramach kryterium oceny ofert.
XVI. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcie (art. 86 ust.2 ustawy).
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcie ofert zostaną ogłoszone nazwy, adresy Wykonawców oraz cena, termin
wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 ustawy).
4. Zamawiający sprawdzi komisyjnie podczas posiedzenia niejawnego:
- czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień
publicznych,
- w toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
- komisja przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy
rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów.

XVII. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada SIWZ z zastrzeżeniem, art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
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- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
-Wykonawca w terminie 3 dni

od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się

na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907, z póź. zm.);
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu
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publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Termin zawarcie umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
Termin zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy, jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- została złożona jedna oferta; lub,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy nie odrzucono żadnej oferty
oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Przyjęcie warunków przetargu jest

jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy

proponowanego przez Zamawiającego.

XVIII.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej
treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki
realizacji zamówienia oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto
w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt,
jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków
handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.
XX. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione
w Dziale VI. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
poz. 907 z póz. zm).
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XXI. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
4. Wykaz dokonanych dostaw
5. Wzór umowy

– załącznik nr 1,
– załącznik nr 2,
– załącznik nr 3,
- załącznik nr 4,
– załącznik nr 5.
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ZP. CBR/01/2014

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Str. 1

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................
Adres Wykonawcy …............................................................................................................
tel./fax: …..................................................................................................................................
e-mail: …...................................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni do przewozu surowic
i szczepionek”- składam/my* niniejszą ofertę i oferuję/my* wykonanie zamówienia w
pełnym zakresie (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) określonym w SIWZ za cenę:
Cena ofertowa /brutto/ : ................................................................................................zł.
(słownie zł: ......................................................................................................................…)
w tym:
Stawka podatku VAT: …...%
Kwota podatku VAT: …………………………………………………..………………….zł
Słownie zł:……………………………………………………………………………………)
Cena ofertowa /netto/: …………………………..………………………………………….zł
(słownie zł:…………………………………………………………………………………….),
która stanowi całkowite wynagrodzenie pieniężne Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty
dostawy przedmiotu umowy.

Str. 2
1. W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty Zobowiązuję/my* się do dostawy:
samochodu : ......................................................................................................
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(marka i model samochodu)

-

który spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz
posiada indywidualne cechy zgodnie z załączonym do oferty opisem oferowanego
samochodu zawierającym informacje w zakresie cech, parametrów i wyposażenia
wskazanych w SIWZ
przekazania w/w samochodu Zamawiającemu w terminie do ……………… 2014r.

2. Oświadczam/my*, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty
i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczam/my*, iż akceptujemy przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu
zamówienia oraz istotne postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Oświadczam/my*, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczam/my*, iż nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej / * przynależę do grupy
kapitałowej o nazwie: …………………………………………………………………
i przedkładam w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

..........................dnia..........................

.................................................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* niepotrzebne skreślić
** podać , które części zamówienia będą realizowane przez podwykonawcę lub napisać „nie dotyczy”
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ZP. CBR/01/2014

Załącznik Nr 2 do SIWZ

................................................
(miejscowość, data)

....................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni do przewozu surowic i szczepionek”-,
oświadczamy, że:
 spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29
stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Podpisano:

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

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka
imienna upełnomocnionego przedstawiciela)

*- niepotrzebne skreślić
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ZP. CBR/01/2014

Załącznik Nr 3 do SIWZ

................................................
(miejscowość, data)

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

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawa specjalistycznego samochodu chłodni do przewozu surowic i szczepionek”-,
oświadczamy, że:
 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Podpisano:

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

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna
upełnomocnionego przedstawiciela)

*- niepotrzebne skreślić
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ZP. CBR/01/2014

Załącznik Nr 4 do SIWZ

................................................
(miejscowość, data)

....................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw
zawierający minimum 3 podmioty obsługiwane w ostatnich 3 latach przez Wykonawcę w
zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia

Lp.
1

Nazwa dostawy* w
zakresie odpowiednim do
Wartość
Data wykonania
przedmiotu zamówienia dostawy w PLN
dostawy
2

3

4

Nazwa i adres oraz nr
telefonu odbiorcy dostaw
5
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

U M O W A
Zawarta w dniu ………………………. roku pomiędzy:
Centralną Bazą Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k/Zduńskiej Woli,
98 – 220 Zduńska Wola,
NIP: 829-12-15-441
REGON: 001063920
w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:
Dyrektora Sławomira Racięckiego,
a
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez WYKONAWCĘ na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO, fabrycznie nowego samochodu marki ……………………………..
przystosowanego do przewozu surowic i szczepionek.
2. WYKONAWCA oświadcza, że parametry techniczne samochodu oraz jego wyposażenia są
zgodne z SIWZ i ofertą złożoną w postępowaniu o zamówienie publiczne.
§ 2.
Cena przedmiotu umowy wynosi ……………. PLN netto, + ………………….. PLN
(podatek
VAT),
tj.
brutto
………………………..PLN
(słownie
……………………………………………………………………………………………...).
2. Cena podana w pkt. 1 zawiera w sobie: wartość towaru, wszystkie koszty związane
z transportem, opłatami celnymi, uruchomieniem sprzętu i przeszkoleniem personelu oraz
podatek VAT, a także wszelkie inne koszty nie wymienione, a ponoszone przez
WYKONAWCĘ przy realizacji przedmiotu umowy.
1.

§ 3.
1. Podstawą wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ jest podpisanie protokołu, o którym
mowa w § 4. ust. 2.
2. Termin płatności na konto WYKONAWCY ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
wynosi ………… dni od daty zrealizowania umowy i przedłożeniu faktury.
3. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku, przez ZAMAWIAJĄCEGO,
dokumentu „polecenia przelewu”.
§ 4.
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1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania dostawy samochodu z wyposażeniem do
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko WYKONAWCY, w terminie do 60 dni
od daty podpisania umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM daty odbioru
samochodu z wyposażeniem i przekazania ich do eksploatacji za protokołem odbioru.
3. Za termin przekazania samochodu do eksploatacji, rozumie się datę podpisania protokołu
odbioru przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO.
4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie samochodu do
eksploatacji.
5. Wraz z samochodem WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU następujące
dokumenty:
a) Książkę gwarancji samochodu i kart gwarancyjnych wyposażenia,
b) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do
napraw gwarancyjnych,
c) Instrukcję obsługi samochodu i wyposażenia w języku polskim,
d) Kartę pojazdu,
e) Świadectwo homologacji,
6. WYKONAWCA przeszkoli pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w dniu dostawy
samochodu.
§ 5.
1. WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony samochód i wyposażenie będzie nowe,
niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie i wyprodukowany
w ……. roku oraz odpowiada wymaganiom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. WYKONAWCA gwarantuje, że samochód przygotowany z wyposażeniem do odbioru,
będzie funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
3. WYKONAWCA na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedaży samochodu.
4. WYKONAWCA udziela:
a) 24 miesięcznej , pełnej gwarancji na samochód bez limitu kilometrów,
b) 24 miesięcznej, pełnej gwarancji na wyposażenie samochodu
c) 36 .miesięcznej, pełnej gwarancji na lakier
d) 144 miesięcznej, pełnej gwarancji na perforacje blachy
e) 14 dniowy termin usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym.
f) Wydłużony okres gwarancji do 5 lat (polisa ubezpieczeniowa)
5. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonej protokołem zdawczoodbiorczym.
6. Szczegółowe warunki gwarancji wg. karty gwarancyjnej producenta pojazdu
z
zastrzeżeniem, że jeżeli zapisy niniejszego paragrafu są korzystniejsze dla
ZAMAWIAJĄCEGO to obowiązują zapisy umowne.
7. WYKONAWCA obowiązany jest – w celu naprawy gwarancyjnej sprzętu – do reakcji
serwisu do max. 24 godz., licząc od chwili zlecenia telefonicznego, faxu lub e-mailem. W
razie opóźnienia WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną
w wysokości 0,1% ceny netto za każdy dzień opóźnienia. WYKONAWCA jest
zobowiązany udostępnić ZAMAWIAJĄCEMU nieograniczony dostęp możliwości
zgłoszenia awarii: telefonicznie, faxem bądź pocztą elektroniczną przez 24 godz/d
w okresie gwarancji i serwisie pogwarancyjnym.
8. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu i jego
wyposażenia spowodowane nieprzestrzeganiem przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO
instrukcji obsługi samochodu lub wyposażenia.
9. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany
każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzenia dostarczonego sprzętu, które
uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, produkcyjnych lub materiałowych.
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10. ZAMAWIAJĄCY pokryje koszt wymiany materiałów elsploatacyjnych (olej, filtry).
11. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do załatwienia wszelkich
formalności celnych związanych z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu umowy na
nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do ZAMAWIAJĄCEGO lub z importem
części zamiennych bez udziału ZAMAWIAJĄCEGO.
12. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy ……………………………………………
13. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania
naprawy.
14. Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje
wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na
pełnowartościowy.
15. Jeżeli uszkodzenie przedmiotu umowy nie zostanie usunięte w okresie 14 dni od zgłoszenia
awarii, WYKONAWCA zostanie obciążony kosztami z tytułu najmu.
16. WYKONAWCA jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu.
Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu
WYKONAWCA potwierdzi stosownym protokołem i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU.
17. WYKONAWCA gwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU 10 letni dostęp do części zamiennych,
materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.
§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
niniejszej umowy w formie kar umownych:
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a) w wysokości 0,2% ceny przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy,
b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w
wymianie całego sprzętu lub podzespołu na pełnowartościowy,
c) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym,
d) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji liczony od dnia wyznaczenia
na usunięcie usterek.
2. W przypadku odstąpienia WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO od wykonania
postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,
WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJACEMU karę umowną w wysokości 10 % wartości
umowy brutto.
3. W przypadku
gdy szkoda powstała przewyższa ustanowiona karę umowną
ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W przypadku nie uregulowania przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności w terminie
określonym w umowie WYKONAWCA ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za
każdy dzień zwłoki.

§ 7.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.
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2. Nie dopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy
niekorzystnych postanowień dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty WYKONAWCY.
3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym ZAMAWIAJĄCY może
odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
4. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w pkt.3, może nastąpić w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okoliczności.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
rzeczowo właściwy Sąd Powszechny wg siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

25

