Znak Sprawy: 1/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.1 UST 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(postępowanie przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603,
1669 i 1693)
„Zakup łodzi kabinowej typu RIB z wyposażeniem specjalistycznym oraz
przyczepą podłodziową”
ZAMAWIAJĄCY:
Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Ul. Ogrodowa 8/27 98-220 Zduńska Wola
OSOBA DO KONTAKTU
Patryk Sokal- 513-771-763
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:
1. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Ul. Ogrodowa 8/27 98-220 Zduńska Wola
2. Adres strony internetowej: www.kurs-ratownika.pl
3. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie
4. NIP 8291723019
5. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających.
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego art. 11 ust. 8ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą
PZP (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) aktów
wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest
w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ
lub specyfikacją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy
ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup łodzi kabinowej typu RIB z wyposażeniem specjalistycznym oraz
przyczepą podłodziową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty został w załączniku nr. 2 do SIWZ.
2. Nomenklatura wg CPV:
CPV: 34521400-9 – łodzie ratunkowe

IV. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 31.12.2018r
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V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli
zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
VII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający
dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunku;
2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunku;
3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunku;
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunku;
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania oceny spełnienia warunku;
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IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Tylko dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni, przed udzieleniem
zamówienia.
b) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia , zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ,
c) Inne dokumenty: Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga
się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia,
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
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IX.1. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się będą
drogą elektroniczną – adres e-mail: biuro@kurs-ratownika.pl
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami
w związku z toczącym się postępowaniem jest Patryk Sokal.
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się
wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami SIWZ.
2. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile
nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę.
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3. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś
dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny
podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli
do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wszystkie te osoby.
4. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym.
5. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania
lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty
mogą zostać odrzucone.
6. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić
należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego:
ZDUŃSKOWLSKIE WOPR ul. Srebrna 1, 98-220 Zduńska Wola i
podpisanej w następujący sposób:
„Zakup łodzi kabinowej typu RIB z wyposażeniem specjalistycznym
oraz przyczepą podłodziową” oraz: „Nie otwierać przed dniem
28.12.2018r. godz. 09:15”
w terminie do dnia: 28.12.2018r do godz. 09:00
8. Otwarcie ofert nastąpi: 28.12.2018r o godz. 09:15 w siedzibie
Zduńskowolskiego WOPR ul. Srebrna 1, 98-220 Zduńska Wola
XIV. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena 100%
Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) × 100 = liczba punktów
za kryterium cena
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XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi
w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie
z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem
kryteriów oceny ofert (projekt umowy stanowi załącznik nr 4).
2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób,
że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę
w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane
egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie
Zamawiającemu.
3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest
dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
XVI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ZWROTU
KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
PRZEWIDUJE ICH ZWROT ORAZ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ
1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu,
w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi
Wykonawca składający ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UNIEWAŻNIENNIA POSTĘPOWANIA
NA UDZIELENIE ZAMÓWENIA, W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA
ŚRODKÓW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ, KTÓRE MIAŁY BYĆ PRZEZNACZONE
NA SFINANSOWANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku nieprzyznania środków na sfinansowanie części
zamówienia przez WFOŚiGW zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia przetargu.
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XVIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 3 do SIWZ,
4. Projekt umowy- załącznik nr 5 do SIWZ.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:

2. Nazwa i siedziba Zamawiającego:

3. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia na
„Zakup łodzi kabinowej typu RIB z wyposażeniem specjalistycznym oraz przyczepą podłodziową”
za łączne ryczałtowe wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT:

__________________________ zł brutto (słownie :
_______________________________________________)

Wykonawca udziela ………………. gwarancji na przedmiot zamówienia (okres gwarancji należy podać
w miesiącach)
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy
niż 12 miesięcy.
1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie: do 31.12.2018
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Warunki płatności:
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty złożenia faktur VAT w
siedzibie Zamawiającego.

6. Osobami

uprawnionymi

do

reprezentowania

naszej

firmy

są:

___________________________________________________________
7. Prawo do reprezentacji wynika z:
__________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Miejscowość i data

______________________

Podpis wykonawcy ______________________________
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Informacje ogólne
1.1

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

1.2

Zamawiający

nie

dopuszcza

możliwości

składania

ofert

wariantowych,
1.3

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy

ramowej.
1.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień
uzupełniających.
Przedmiotem zamówienia jest zakup łodzi kabinowej typu RIB z
wyposażeniem specjalistycznym oraz przyczepą podłodziową
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):
CPV: 34521400 – 9 – łodzie ratunkowe
2.1

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące elementy:

 dostawa do siedziby Zduńskowolskiego WOPR,
SZCZEGÓŁOWY OPIS :
3.1. Łódź będąca przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania,
zgodnie z poniższą specyfikacją:
Dostawa łodzi kabinowej typu RIB z wyposażeniem specjalistycznym oraz
przyczepą podłodziową nie starsza niż z 2014 roku o następujących
parametrach techniczno-konstrukcyjnych: 1) System napędowy: silnik
zaburtowy o mocy min 100KM, paliwo – benzyna. 2) Parametry technicznokonstrukcyjne: - zamknięta, łódź motorowa przeznaczona do uprawiania
żeglugi całorocznej na wodach śródlądowych i morskich wodach
przybrzeżnych z pokładem otwartym – rufowym; - długość całkowita w
przedziale od 6-6,4m i szerokości w przedziale 2-2,5m , wyposażona w tuby
pneumatyczne z hypalonu wyposażone po długości burty w lifeline, - kadłub z
laminatu profil V,przednie szyby łodzi powinny być wyposażone w wycieraczki i
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nadmuch ciepłego powietrza, pokład samo – odpływowy z fakturą
antypoślizgową na dziobie, rufie i półpokładach, wyposażony w relingi
mocowane do pokładu o wysokości pozwalającej na bezpieczną pracę.,
bezpieczne poruszanie się i zabezpieczenie przed wypadnięciem za burtę, 3)
Kabina: - kabina typu zamkniętego; - kabina strugoszczelna, . Okna dziobowe
muszą być wyposażone w spryskiwacze oraz w wycieraczki. Okna po obu
burtach w części dziobowej sterówki muszą być otwierane.4) Wyposażenie:
sygnalizacją świetlna ( koguty )dla jednostek uprzywilejowanych -radio
stacjonarne cyfrowo - analogowe do łączności radiowej -oświetlenie
nawigacyjne - wyposażenie w sprzęt ratowniczy: dwa koła ratunkowe, dwie
rzutki rękawowe, dwie kamizelki asekuracyjne, bosak, dwie bojki SP, -multizegar do obsługi silnika -zestaw elektroakustyczny z modulacjami-echosonda oświetlenie nocne - przyczepa podłodziowa o wymiarach umożliwiających
transport jednostki pomiędzy 6 a 6,4 m-zapora przeciwolejowa i substancji
ropopochodnych - zestaw do holowania jednostek pływających.
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Załącznik nr 3 do SIWZ
...............................................
(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zakup łodzi kabinowej typu RIB z wyposażeniem specjalistycznym oraz
przyczepą podłodziową”

Ja, niżej podpisany oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

............................................................, dnia ...................................... 2018 r.
(miejscowość)
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................................................
podpis osoby lub osób
uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR ………….
Zawarta w dniu ………………… w Zduńskiej Woli, pomiędzy:

Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220)
ul. Ogrodowa 8/27, zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: Patryk Sokal – prezes Zduńskowolskiego WOPR
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..,reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… zwaną dalej „Wykonawcą”
łącznie w dalszej części umowy zwanymi „Stronami”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Zakup łodzi kabinowej typu RIB z wyposażeniem
specjalistycznym oraz przyczepą podłodziową

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy szczegółowo określonego w SIWZ,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i branżowymi.
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§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy określonym w § 1 jest:
Zakup łodzi kabinowej typu RIB z wyposażeniem specjalistycznym oraz przyczepą
podłodziową
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zwany również w dalszej części umowy łodzią, jest
sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
3. Wraz z zestawem Wykonawca dostarczy komplet kluczyków.
.

§3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi:
…………………. zł brutto (słownie:.................................... brutto)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie może ulec zmianie w czasie wykonywania umowy.
§4
TERMIN WYKONANIA
1.Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31.12.2018
2.Dokładny termin realizacji umowy winien być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości - w formie telefonicznej lub faksem przed
planowaną datą dostawy.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawę płatności za przedmiot umowy stanowi faktura, wystawiona przez Wykonawcę po
podpisaniu przez strony umowy.
2. Płatność realizowana będzie w dwóch transzach po zakończeniu realizacji umowy, zgodnie z
ust. 1 po odebraniu przedmiotu umowy, gotówką lub przelewem na rachunek Wykonawcy.
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Pierwsza transza w chwili podpisania protokołu odbioru łodzi, druga w terminie do 7 dni od
dnia przekazania przez WFOŚiGW dotacji na w/w zadanie
3. Faktura winna być wystawiona na:
Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
98-220 Zduńska Wola ul. Ogrodowa 8/27
NIP 829 172 30 19

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ORAZ WARUNKI ODBIORU
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością, jaka
wymagana jest od przedsiębiorcy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy.
2. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony potwierdzą wady jakościowe, Wykonawca
zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych.
3. W razie wykrycia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia,
Zamawiający złoży u Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 5
dni kalendarzowych od dnia jej pisemnego zgłoszenia do Wykonawcy. Po upływie tego
terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem faksu lub wysłana listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin wskazany w zd. 1 liczony jest od dnia
następującego po dniu otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy, nawet jeśli
przy jej realizacji posługuje się innymi podmiotami (podwykonawcy).
§7
Gwarancja oraz rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na silnik, napędy, nadwozie, i wszystkie instalacje
na okres nie mniejszy niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usuwać powstałe usterki w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku niedotrzymania tego terminu
Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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§8
PODWYKONAWCY
1.

W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców,
Wykonawca

zobowiązuje

się

poinformować

o

tym

Zamawiającego,

ze

stosownym

wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu usług jak i osoby podwykonawcy.
2.

Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni poprzedzających planowany
termin zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do
zaakceptowania projekt umowy z podwykonawcą, zawierający istotne elementy przyszłej umowy,
w tym w szczególności: zakres usług, terminy wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią
dokumentacji, dotyczącą wykonania usług, określonych w projekcie umowy z podwykonawcą.

3.

Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur dostarczy wraz z fakturą
oświadczenia swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o
uiszczeniu

przez

Wykonawcę

wszelkich

wymagalnych

wierzytelności

przysługujących

podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją usług, będących przedmiotem niniejszej
Umowy.
4.

W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać
Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie
narusza to prawa ani też warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo
szczegółowego zbadania wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą,
oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych
oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

5.

W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu
Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę
należną

podwykonawcy,

zatrzymując

ją

jako

zabezpieczenie

na wypadek

roszczeń

podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego
6.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.

7.

Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.

8.

Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy ust. 1-6 stosuje
się odpowiednio.

9.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za własne.
§9
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)

za odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn,

za

które

ponosi

odpowiedzialność

Wykonawca

w

wysokości

10%

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy;
2)

za nieuzasadnione odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie od umowy przez
Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy;

3)

za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości
przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia;

4)

za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad przedmiotu umowy lub
opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia wskazanego w § 2 ust. 4 – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy brutto za każdy dzień opóźnienia;.

5)

za opóźnienie w usunięciu wad lub braków w okresie gwarancji lub rękojmi
przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2
umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone z należnego wynagrodzenia
Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia woli przez strony umowy, a w przypadku
braku takiej możliwości zostanie wystawiona nota księgowa.
3. W przypadku szkody przekraczającej kwotę kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1)

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:
a)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;

b)

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa
Wykonawcy;
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c)

zajęcia majątku Wykonawcy;

d)

gdy Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

e)

W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia,
że faktyczne parametry i wyposażenie pojazdu są niezgodne z parametrami,
i wyposażeniem określonym, w SIWZ oraz ofercie,

2)

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia
bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostawy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno wskazywać jego przyczynę.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie spory mogące wyniknąć lub wynikłe pomiędzy Stronami w związku z niniejszą
umową podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.) oraz aktów wykonawczych,
2) Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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