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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
godz. pracy: 7.00 – 15.00 dni robocze
nr tel. - (071) 310-18-64, nr fax - (071) 310-14-72
Internet: www.zgk-oborniki.pl
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich
Nr konta bankowego: 48 9583 0009 0000 0130 2000 0001
NIP: 915-15-93-209
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 )

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa wraz z leasingiem 1 sztuki fabrycznie nowego Ciągnika rolniczego – wersja
drogowa wraz ze spychaczem czołowym i przyczepą jednoosiową.
CPV: 66.11.40.00-2
1. Oferowany sprzęt i akcesoria musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych i w
gatunku I. Do odbioru Dostawca ma obowiązek przedstawić wszystkie wymagane
dokumenty.
WYMAGANIA TECHNICZNE CIĄGNIKA ROLNCZEGO – WERSJA DROGOWA
CVP: 16 70 00 00 – 2
-

Rok produkcji – 2010
Moc ciągnika od 105 do 120 KM – wg normy 2000/25/CE
Silnik spełniający normy EURO III
Skrzynia biegów synchronizowana
Szybkozłącza hydrauliczne min 4 szt.
WOM tylny – 540/ 1000/ obr/ min
Pompa hydrauliczna o wydajności min 51 1/min
Trzypunktowy tylny TUZ o min. udźwigu tylny – min. 4500 kg
Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem regulowanym
Napęd na cztery koła 4x4 (4WD)
Kabina – regulowany fotel kierowcy, siedzenie pomocnika kierowcy
Błotniki kół przednich
Rejestracja ciągnika 2 osoby
Wyposażony w dwuprzewodowy układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami
przyczepy na cztery koła
Lampa uprzywilejowania koloru pomarańczowego
Belka – listwa rolnicza
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Informacje o rozmiarach i wadze:
-

Długość 4255-4986 mm
Szerokość 1929-2430 mm
Wysokość 2692-2772 mm
Rozstaw osi 2390 mm
Prześwit 320-480 mm
Waga 4309-4562 kg

WYMAGANIA TECHNICZNE SPYCHACZA CZOŁOWEGO
CVP: 34390000-7
- Szerokość robocza 2200 mm
- Długość 1300 mm
- Wysokość podnoszenia 500 mm
- Głębokość opuszczania 250 mm
- Masa 320 kg
- Kąt skrętu 25°
- Hydrauliczne sterowanie kątu skrętu tarczy

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZYCZEPY JEDNOOSIOWEJ
CVP: 34.20.00.00-9
Rok budowy: 2010
Ładowność - 3500 kg
Masa przyczepy - 1246 kg
Klasa ciągnika / Moc - 0,9 t 35 kW (44 KM)
Powierzchnia ładowania - 6,39 m2
Pojemność skrzyni podstawowej - 3,2 m3
Pojemność skrzyni z nadstawkami - 5,1 m3
Gabaryty (bez nadstawek): - długość x szerokość x wysokość - 4480 x 2235 x 1445 (mm)
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: - długość x szerokość x wysokość:
3110 x 2055 x 500 (mm)
Wysokość z nadstawkami- 800 (mm)
Wymiar ogumienia - 11.5/80-15,3 12 PR
Wywrót trójstronny
Rodzaj nadwozia- skrzyniowe
Prędkość jazdy - 25 km/h
Maksymalny nacisk dyszla na zaczep ciągnika - 7,25 kN (710,5 kg)
5. Wymagania dotyczące leasingu:
1. Leasing operacyjny
2. Udział własny – pierwsza rata 20% wartości sprzętu
3. Czas trwania – 60 miesięcy, płatności w równych miesięcznych ratach ze stałą stopą
oprocentowania
4. Leasing udzielony będzie w walucie polskiej: PLN
5. Stopa procentowa ustalana w oparciu o stawkę WIBOR 1M z 03.06.2010 r.
6. Wykup pojazdu – 1% wartości sprzętu
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7.
8.
9.

Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia pokryje Zamawiający
Wszystkie ceny i koszty wyrażone w zł.
Opcja wykupu z prawem pierwokupu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
• homologacja na pojazd
• dokumenty umożliwiające rejestrację i dopuszczenie jednostki do ruchu drogowego.
7. GWARANCJA nie krótsza niż:
- 12 miesiące na cały przedmiot zamówienia(Ciągnik - bez limitu przebiegu
kilometrów)
8. Miejsce dostawy: miasto Oborniki Śląskie, woj. Dolnośląskie, Baza Eksploatacyjna
Zamawiającego ul. Wąska 10
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do 30 dni od zawarcia
umowy.
V. Opis części zamówienia w przypadku składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
VII Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VIII. Informacje dotyczące umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
IX. Informacje dotycząc ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
X. Informacje dotyczące zastosowania aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, który
stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) 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
ubezpieczenia 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 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 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 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 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;
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;
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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.
2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również 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 że 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) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot
zamówienia;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
jeżeli dołączy do oferty oświadczenie o spełnianiu tych warunków.
5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.
VI niniejszej SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty. Z treści
załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki
Wykonawca spełnił.
6. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.
7. Ocena Wykonawcy pod względem formalnym dokonana będzie po otwarciu ofert, a przed
ich oceną merytoryczną.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku
konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca,
którego ofertę wybrano, przed zawarciem umowy dostarczy umowę między podmiotami
występującymi wspólnie.
9. Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, cel działania,
sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z
nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności
wykonawców);

6

10. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z
przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-8 ( podmioty
zbiorowe dodatkowo pkt 9 ) oraz art. 24 ust. 2 Ustawy.
11. Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 Ustawy i pkt.
V 3 b, c, d S.I.W.Z., spełniał jeden lub wszyscy łącznie Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie publiczne załączając do oferty wymagane oświadczenie
świadczące o łącznym spełnieniu wymogów.
XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenia i dokumenty, jakie winien złożyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) Oświadczenie, wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia warunki
określone w art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy - zał. nr 2;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, minimum trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem
i wartością, dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z leasingiem, z
jednoczesnym podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy wykonane zostały
należycie – potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt V 2 b s.i.w.z.; wg wzoru zał. nr 3.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć
dokumenty wymienione w pkt VI 1 c, s.i.w.z. świadczące o spełnieniu warunków
przez jednego przedsiębiorcę lub wszystkich łącznie .
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia, wnioski o wgląd do ofert oraz
informacje w niniejszym postępowaniu, zamawiający i wykonawcy przekazują w formie
pisemnej ( zamawiający dopuszcza składanie wniosków lub zawiadomień za pomocą
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telefaksu ), których treść dotrze w terminie i niezwłocznie będzie potwierdzona
pisemnie.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na piśmie wszystkim zidentyfikowanym
uczestnikom postępowania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie s.i.w.z. wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Ponadto zamawiający zamieści taką informację na własnej
stronie internetowej http:// www.zgk-oborniki.pl
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, bez
ujawniania źródła zapytania.
4. Zawiadomienia dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawcy lub
odrzucenia oferty zamawiający prześle Wykonawcom, a zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty zamieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w miejscu
ogólnie dostępnym oraz na własnej stronie internetowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w sprawie wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający będzie się
kontaktował z wyznaczonym pełnomocnikiem.
7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcą jest:
* w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia informacji
udziela: Marta Pasek-Zarzycka tel. 665-256-014, od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 – 10.00
* w sprawach technicznych informacji udziela Mirosław Watras – Kierownik ZOM- tel.
(071) 310-94-65 lub 607-990-270, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 10.00.

XIV. WADIUM
1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy
wnoszą wadium.
2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert – tj. do dnia 08.06.2010 r. do
godz. 10.00.
3 Wysokość wadium wynosi 4.800,00 zł.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d) gwarancjach bankowych,
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego –Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich
nr rachunku 48 9583 0009 0000 0130 2000 0001
z dopiskiem wadium na dostawę fabrycznie nowego Ciągnika rolniczego wraz ze
spychaczem czołowym i przyczepą jednoosiową.
6. Wadium winno zabezpieczać ofertę przez okres związania ofertą.
7. Wadium wnoszone w innych formach (oryginał) należy złożyć do Głównego
Księgowego zamawiającego.
8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art.46 Prawa zamówień publicznych.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 30 dni.
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim oraz walucie PLN, pismem trwałym, na
formularzu wg wzoru zał. nr 1.
3. Treść oferty winna odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych.
5. Oferta musi być w całości zszyta lub spięta w teczkę.
6. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną w
opracowanym formularzu ofertowym, opieczętowane i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy ( wymienione w dokumencie
potwierdzającym status prawny wykonawcy ).
7. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika wykonawcy lub inną osobę
upoważnioną, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub
upoważnienie, pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Wszystkie
strony oferty oraz ewentualne poprawki naniesione w ofercie muszą być parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy oraz podpisane i
opieczętowane.
10. Wykonawca może zastrzec informacje, których ujawnienie narusza ważny interes
państwa, ważne interesy handlowe, tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o czym powinien zaznaczyć
wypełniając formularz ofertowy oraz dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr
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4 do specyfikacji. W takim przypadku wykonawca winien złożyć kopię oferty
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy, zawierającą informacje stanowiące tajemnicę, z dopiskiem na kopercie „
ZAWIERA INFORMACJE NIEJAWNE ”.Wykonawca nie może zastrzec
informacji, które są obwieszczone do publicznej wiadomości.
11. Oferta powinna być umieszczona w dwóch kopertach – wewnętrznej i zewnętrznej.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego z napisem
„Dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowego Ciągnika rolniczego – wersja
drogowa wraz ze spychaczem czołowym i przyczepą jednoosiową. Nie otwierać
przed dniem 08 czerwca 2010 r. do godz. 10:15 ”. Kopertę wewnętrzną należy opisać
jak wyżej oraz umieścić adres zwrotny wykonawcy.
12. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”.
13. Niedopuszczalne jest, aby jeden z Wykonawców występujących wspólnie ubiegał
się o udzielenie tego samego zamówienia i składał własną ofertę.
14. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, podając ich nazwę oraz siedzibę.
Podwykonawca zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego
zawartej z Wykonawcą. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy nastąpi po pisemnym oświadczeniu podwykonawcy o zrealizowaniu
wobec niego płatności przez Wykonawcę.
15. Oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, będą odrzucone.
16. Wykonawca do oferty załączy:
1. Ogólne warunki leasingu,
2. Wzór umowy sprzedaży leasingowej
XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty można złożyć osobiście lub dostarczyć pocztą do siedziby zamawiającego –Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Grunwaldzka 41, 55-120 Oborniki Śląskie w
SEKRETARIACIE. Godz. pracy sekretariatu 7.00 – 15.00 w dni robocze od
poniedziałku do piątku.
2. Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2010 r. o godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.06.2010 r. o godz. 10.15 – w siedzibie
zamawiającego przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Obornikach Śląskich w gabinecie Prezesa
Zarządu.
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
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6. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane
przed upływem terminu składania ofert.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena oferty musi wynikać ze sporządzonej przez Wykonawcę kalkulacji według
określonej tabeli znajdującej się w załączniku nr 1 do specyfikacji, którą należy
przedstawić na formularzu ofertowym, wykazując wysokość pierwszej wpłaty w %i zł,
opłaty miesięcznej w %i zł, wartości wykupu w %i zł, i innych dodatkowych opłat w %i
zł, itp.
2. W formularzu ofertowym –zał. nr.1 - Cenę oferty należy podać z podaniem ceny
netto, do której należy dodać wartość należnego podatku VAT, po zsumowaniu
podać cenę brutto a następnie należy podać zsumowaną wartość netto, do której
należy dodać wartość zsumowanego należnego podatku VAT, a następnie podać
cenę brutto dla całego przedmiotu zamówienia . Wszystkie kwoty należy podać
cyframi i słownie.
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą
odrzucone.
4. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne
jest do prawidłowego wykonania zamówienia publicznego ( podatek VAT, płace,
okres gwarancji, koszt transportu, koszty komunalne, ubezpieczenie działalności
gospodarczej i inne ).
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie
ustalonego podatku VAT.
6. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zamawiający będzie poprawiał zgodnie z art.
87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.
XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY. ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB
OCENY OFERT:
1. KRYTERIA WYBORU OFERT:
CENA BRUTTO za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

- 100 %

2. SPOSÓB OCENY:
A) Kryterium CENA BRUTTO ocenione będzie wg wzoru:
Cmin
Pc = ------------------------ x 100
Co
Pc - punkty uzyskane przez oceniane oferty
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Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wśród
ocenianych ofert
Co - cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oferty ocenianej
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający zawiadomi pisemnie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz zamieści zawiadomienie w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej
www.zgk-oborniki.pl
2. O terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie Wykonawcę,
którego ofertę wybrano.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wniesie
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
5. Przygotowanie umowy z załącznikami jest obowiązkiem Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z
umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2.Istotne postanowienia umowy:
Czas trwania umowy: 60 miesięcy
Po tym okresie Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność przedmiotu umowy po
wpłaceniu kwoty wykupu.
Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy dokonywać
będzie Wykonawca
3. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu pokryje Zamawiający
4. Wykup (opłata końcowa) przedmiotu leasingu stanowi 1 % wartości netto całego
przedmiotu zamówienia.
5. Pierwsza płatność leasingowa stanowi 20 %wartości netto całego przedmiotu zamówienia.
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6. Pierwsza płatność (20%) nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy leasingu.
7. Rata leasingowa płatna będzie w dniu ustalonym z Wykonawcą. Zapłata następować będzie
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy leasingu, nie naruszające postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mogą nastąpić za zgodą stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
9.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić praw i obowiązków
wynikających z umowy na osoby trzecie, w szczególności dokonywać cesji wierzytelności.
10. W kwestiach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
11. Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.
12. DODATKOWE WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
1) Przekazanie kompletnego przedmiotu zamówienia do eksploatacji nastąpi protokołem
zdawczo – odbiorczym, po przeprowadzeniu prób u Zamawiającego.
2) W dniu odbioru pojazdu Wykonawca dokona nieodpłatnego szkolenia dwóch
pracowników ZGK Sp. z o.o. w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.
3) Ponadto Wykonawca zapewni nieodpłatnie serwis gwarancyjny. W tym zakresie
dokonywał będzie nieodpłatnie, konserwacji i przeglądu technicznego tych urządzeń.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki
ochrony prawnej, określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych.
2. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
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zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJACEGO:
1. przetargi@zgk-oborniki.pl
2. www.zgk-oborniki.pl
XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZXONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM
A WYKONAWCĄ:
Rozliczenia dokonywane będą w walucie PLN.

XXVI ZAŁĄCZNIKI:
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załączniki nr 1:Oferta na wykonanie zamówienia.
Załącznik nr 2:. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez
zamawiającego
Załącznik nr 3: Wykaz dostaw wykonanych z należytą starannością
Załącznik nr 4: Zastrzeżenie o ochronie praw własności intelektualnej i tajemnicy
handlowej.
Załącznik nr 5: Dokument gwarancyjny
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Załącznik Nr 1

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia:
Dostawa wraz z leasingiem 1 sztuki fabrycznie nowego Ciągnika rolniczego – wersja
drogowa wraz ze spychaczem czołowym i przyczepą jednoosiową.
Miejsce i data: ……………………..

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śląskie
1. Niniejszą Ofertę składa:
Pełna nazwa Wykonawcy:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...
Adres:
Miejscowość: ................................................................................................…kod:....................
Ulica: .............................................................................. nr domu: ............. nr lokalu:…….......
Telefon: (............)................................... Fax: (............)...................................
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku):
Oferujemy wykonanie całości zamówienia:

Lp.

Nazwa

ilość

1

Ciągnik rolniczy wersja drogowa

1

2

Spychacz czołowy

1

3

Przyczepa
jednoosiowa

1

Wartość
Netto

Podatek
VAT

Wartość
brutto

RAZEM:
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słownie wartość netto z podsumowania tabeli:
…………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………zł
podatek VAT (…………%)
słownie kwota podatku VAT z podsumowania tabeli:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... zł
słownie wartość brutto z podsumowania tabeli:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………zł
4. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia: …………………………..... miesięcy
słownie: ……………………………………………………………………....... miesięcy
5. Termin wykonania zamówienia:
………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………
Warunki finansowania leasingu operacyjnego
Ciągnik rolniczy – wersja drogowa wraz ze spychaczem czołowym i przyczepą
jednoosiowa
L.p.

1.

Wartość

Wartość netto

[%]

zł

Rodzaj opłaty

Pierwsza płatność
20% /

2.

Oplata miesięczna (59 rat)

3.

Wartość wykupu

Wpisać wartość
jednej raty w % i zł

Wysokość wszystkich rat w
zł.

1% /
4.

Inne dodatkowe opłaty
RAZEM:
w zł.

(powyższą kalkulację należy przygotować w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 03.06.2010 r.)

3. Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym
oświadczam(y), że:
1. W cenie niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji
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Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
4. Zawarte w SWIZ warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym realizację
postanowień umownych zostanie
Pan(i):..........................................................................................................
telefon
kontaktowy.......................................................................................................................
6. Wszelkie płatności związane z realizacją umowy, w przypadku wyboru naszej oferty,
Zamawiający przekazywał będzie na konto
nr: ...........................................................................................................................................
...w
banku ......................................................................................................................................
7. Zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej
oferty.

………………..
(podpis, pieczęć)

……………………
……………………………………
Data
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Załącznik nr 2
ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śląskie
WYKONAWCA:
……………………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 )
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ja (imię i
nazwisko) : .................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): ...........................................
.......................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,* jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa
zamówień publicznych, ponieważ:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody
nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością;
b) nie otwarto wobec nas likwidacji i upadłości nie ogłoszono;
c) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
d) nie skazano prawomocnie ( osób fizycznych, wspólnika w spółkach jawnych, partnera lub
członka zarządu w spółkach partnerskich, komplementariusza w spółkach komandytowych
oraz komandytowo – akcyjnych, urzędującego członka organu zarządzającego osób prawnych
)* 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 także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) nie orzeczono sądownie, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie
przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. Nr 197, poz. 1661 );
f) spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3;
g) nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego
postępowania i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności;
h) wszystkie złożone informacje dotyczące postępowania są prawdziwe;
i) złożyliśmy wymagane oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków;
j) wnieśliśmy wadium.

...................................................................
miejsce i data

....
………………………………………..
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

………………………………
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pieczęć wykonawcy
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

WYKAZ DOSTAW Z FINANSOWANIEM ……………………………………………….
(wpisać nazwę przedmiotu realizowanych dostaw)

WYKONANYCH Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ W LATACH ……………………....
(wpisać lata)

LP

NAZWA PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

ODBIORCA
Nazwa i adres

DATA
WARTOŚĆ
WYKONANIA BRUTTO

1
W załączeniu:
Dokument/y potwierdzający/e, że ww. dostawa/y została/y wykonana/e lub jest/są
wykonywana/e należycie.
………………………………….......................
(data, pieczęć, podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 4
ZASTRZEŻENIE O OCHRONIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I TAJEMNICY HANDLOWEJ
I. W imieniu firmy oświadczam, że:
* - nie zgłaszam zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy
handlowej w stosunku do informacji zawartych w ofercie:
* - zgłaszam zastrzeżenia ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy
handlowej w zakresie:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
II. W związku ze zgłoszeniem w / w zastrzeżeń oświadczam, że:
1. Wymienione wyżej informacje nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach
sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeżeli nasza firma nie jest zobowiązana do
składania takich dokumentów w rejestrach sądowych.
2. Informacje te nie dotyczą wymagań stawianych przez zamawiającego wykonawcom jako
warunki przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i kryteriów
wyboru.
3. Informacje powyższe nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły również
materiałów promocyjnych i podobnych, nie zapoznawano z nimi innych jednostek
gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym.
4. Przekazuję niniejszą ofertę w całości w trybie przewidzianym dla informacji jawnych.
Część niejawna została wydzielona i ujęta w kopii oferty potwierdzonej za zgodność z
oryginałem – jako drugi egz. oferty opisany „ ZAWIERA INFORMACJE ZASTRZEŻONE ”
5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdyby warunki wymienione w pkt 1 – 4 nie
zostały dochowane oferta będzie odrzucona.
UWAGA! W przypadku nie zgłaszania zastrzeżeń ochrony praw własności intelektualnej i
tajemnicy handlowej – część II należy przekreślić i parafować.

……………………………………..
miejsce, data
uprawnionej

……………………………………..
podpis i pieczęć osoby
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* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 5
.............. dnia ........................

A.

DOKUMENT GWARANCYJNY

1. Nazwa
Gwaranta : ....................................................................................................................................................................................
..........

2.

Adres, tel. , fax Gwaranta:
............................................................................................................................................................................................

I
II

Termin gwarancyjny na:
Cały przedmiot zamówienia .................................... - ............... miesięcy,
Przeglądy gwarancyjne dostarczonego sprzętu dokonywane będą
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

III

Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
Potwierdzeniem przeprowadzenia instruktażu będzie pisemne oświadczenie pracownika.

IV

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:
-

naprawę gwarancyjną u Zamawiającego w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia,

-

w przypadku dokonywania naprawy przez gwaranta termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu
którego Zamawiający nie mógł korzystać ze sprzętu,

-

termin gwarancji biegnie na nowo, gdy gwarant wymienia część na nową wolną od wad lub dokonuje
istotnych napraw,

-

jeśli gwarant wymienił część rzeczy, np. jakiś podzespołów, wówczas gwarancja biegnie na nowo w stosunku
do tej nowej części, a okres gwarancyjny dotyczący całej rzeczy może być krótszy niż w stosunku do
wymienionego podzespołu,

V

wymiany wadliwego urządzenia na wolny od wad po bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.

Zamawiającemu przysługuje zwrot kosztów naprawy zrealizowanej w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie
wzywał gwaranta do jej wykonania.

VI Organizacja obsługi gwarancyjnej.
Gwarant świadczenia gwarancyjne realizować będzie:

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

............................................................................................................................................................................................
(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych - nazwa, adres, tel.)
VII Gwarant oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. II i IV w terminie określonym w pkt I niniejszego
Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.
VIII Dostawca oświadcza, że świadczenia serwisowe po zakończonej gwarancji świadczone będą na podstawie
odrębnej umowy.
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...............................................
/pieczątka firmy /

.............................................................................
/ podpis pełnomocnego przedstawiciela firmy/
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