SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
„Reymontówka” w ŁODZI
91-232 Łódź, ul. SPADKOWA11

tel. (042) 652-83-99
fax.(042) 652-83-99
NIP: 947-15-12-224
REGON: 000192614
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zakup samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych
(zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r.,Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r., z późn. zm.
zwaną dalej „ustawą,,)
Nr sprawy 1/3411/2008

Specyfikacja zawiera 10 stron dokumentów i 7 załączników.

ZATWIERDZAM:
Dorota Szymonowicz
Łódź, 24 stycznia 2008r
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I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod 340 00000-7 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
-samochody osobowe
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu, fabrycznie nowego (nie
używanego) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
„Reymontówka” w Łodzi z przeznaczeniem do przewozu osób
niepełnosprawnych o ilości miejsc 8+1 z najazdem aluminiowym z
bieżnią antypoślizgową dla wózka inwalidzkiego. Wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr l do
SIWZ.
1.2. Wykonawca dostarczy samochód do SOSW Nr 2 w Łodzi,
ul. Spadkowa 11. Koszty transportu ponosi Wykonawca.
1.3. Wykonawca przed wydaniem samochodu Zamawiającemu, wykona
przegląd przedsprzedażny tzw. zerowy. Wykonanie przeglądu odnotuje w
książce przeglądu serwisowego. Przed upływem okresu gwarancji
Wykonawca dokona bezpłatnego przeglądu samochodu i usunie
stwierdzone usterki.
1.4. Do wydanego pojazdu Wykonawca dołączy:
•
•
•
•
•

książkę gwarancyjną pojazdu,
świadectwo homologacji,
kartę pojazdu,
książkę przeglądu serwisowego,
wykaz wyposażenia dodatkowego.

1.5. Wykonawca do oferowanej marki samochodu musi zapewnić obsługę
serwisową w min. l autoryzowanej stacji serwisowej na terenie Łodzi.
1.6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających (zgodnie a art.
67 ust. l pkt. 6 i 7 ustawy).
1.7. Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych i wariantowych.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca dostarczy samochód w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
III. TERMIN PŁATNOŚCI
3. l. Należność z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia płatna będzie przez
Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
3.2. Rozliczanie faktury realizowane będzie w złotych polskich.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
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publicznych, spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Sposób dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:
ad a) warunek spełnią wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą,
ad b) warunek spełnią wykonawcy, którzy: w okresie ostatnich trzech lat przed
wszczęciem postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym
okresie) wykonali należycie minimum trzy usługi polegające na dostawie
samochodu dla osób niepełnosprawnych, o wartości minimum 85.000,-zł każda
oraz posiadający dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane
należycie,
ad c) warunek spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
ad d) warunek spełnią wykonawcy, którzy załączą oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
V. WYMAGANE FORMULARZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis pojazdu - Załącznik nr l do SIWZ.
Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych - Załącznik nr 3 do SIWZ.
Okres i warunki gwarancji - Załącznik nr 4 do SIWZ
Koszty eksploatacji samochodu - Załącznik nr 6
Podpisany i wypełniony wzór umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ.
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VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA
POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego organu ZUS lub KRUS
potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że wykonawca
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem składania ofert.
4. Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. l, ustawy stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia dostaw pojazdów, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie działalności-dostaw
pojazdu odpowiadającego swoim rodzajem pojazdowi opisanemu w
niniejszej SIWZ, o wartości minimum 85.000,-zł każda, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania., oraz załączenie dokumentów
potwierdzających, iż dostawy te zostały wykonane należycie.
VII.

INFORMACJA O
SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM.
Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami w formie pisemnej. Wszelkie
oświadczenia złożone za pomocą faksu uznaje się za skuteczne, jeżeli dotrą do
Zamawiającego w terminie i zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie,
(a pismo wpłynie również w terminie).
Do postępowania protestacyjnego stosuje się tylko drogę pisemną
(z wyłączeniem faksu i e-mailu).

4

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
8.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
L. p.
OPIS KRYTERIÓW OCENY
ZNACZENIE
1. Cena oferty — C
2. Koszty eksploatacji — E
3. Okres gwarancji — G
Razem:

75
5
20
100%

Poszczególne kryteria oceniane będą w skali od O do 100 punktów przez
Członków Komisji Przetargowej a następnie przeliczone przez znaczenie %
kryteriów.
Każdy z wykonawców otrzyma ilość punktów, wynikającą ze wzoru:
LP = 75% C + 5% E + 20% G
gdzie:
LP — ogólna liczba punktów, którą otrzyma wykonawca,
C — ilość punktów, przyznane za kryterium cenowe,
E — ilość punktów, przyznanych za koszty eksploatacji,
G — ilość punktów, przyznanych za okres gwarancji.
8.2. Cena
i sposób obliczania ceny - punkty za to kryterium będą
przyznawane na podstawie ceny podanej w ofercie - załącznik nr 2 do SIWZ.
Sposób obliczania ceny oferty.

Kryteria ceny zostaną obliczone według powyższego wzoru:
Cmin
C = --------- x 100pkt x 75%
Cx
Gdzie C min - najniższa cena oferty (najniższa cena samochodu brutto) [zł],
C x - cena oferty badanej (cena samochodu brutto) [zł].
8.3. Koszty eksploatacji
Oceniane będą na podstawie załącznika Nr 6 do SIWZ.
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100 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższe koszty
eksploatacji na l km. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru.
Sposób obliczania kosztów eksploatacji:
Emin
E = ------- x 100pkt x 5%
Ex
gdzie:
E min - najniższe koszty eksploatacji,
E x - koszt eksploatacji oferty badanej.
8.4. Okres gwarancji na pojazd
Oceniana będzie na podstawie danych z załącznika Nr 4 do SIWZ.
100 punktów, które będzie równe kryterium 20%, otrzyma Wykonawca, który
zadeklaruje najdłuższy czas gwarancji,( jednak nie dłuższy niż 5 lat) wg
poniższych zasad:
G = Gp + GL + GN
gdzie:
Gp - gwarancja na pojazd - 30 pkt
Gp =

Gwarancja oceniana
------------------------------ x 30
Gwarancja najdłuższa

GL - gwarancja na lakier 40 pkt
GL =

Gwarancja oceniana
------------------------------- x 40
Gwarancja najdłuższa

Gn - gwarancja na perforację nadwozia - 30 pkt
Gwarancja oceniana
Gn = - ---------------------- x 30
Gwarancja najdłuższa
Pozostali wykonawcy odpowiednio mniej wg wzoru:
Gx
G = ---------- x100 pkt x 20%
Gmax
gdzie:
G max - najdłuższy okres gwarancji,
Gx— okres gwarancji oferty badanej.
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IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

Ofertę należy sporządzić na piśmie, czytelnie, na komputerze, maszynie
do pisania lub odręcznie nieścieralnym atramentem.
Ofertę należy sporządzić na załącznikach dołączonych do SIWZ.
Ofertę wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) należy
umieścić w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej :
„Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2 w Łodzi,
91-232 Łódź, ul. Spadkowa 11 - Oferta na dostawę samochodu
osobowego. ’’
W przypadku podpisywania oferty przez Pełnomocnika, musi on być
umocowany odpowiednim pełnomocnictwem dotyczącym niniejszego
przetargu.
Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez
podpisującego ofertę.
Kopertę z ofertą i załącznikami należy złożyć w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczyni nr 2 w Łodzi, ul. Spadkowa 11, od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, tel. 042 652 83 99 nie
później niż do dnia:
08 lutego 2008r do godz. 10 00
Oferty przesłane pocztą lub poprzez firmę wysyłkową, zostaną
zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem
dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego do sekretariatu SOSW
Nr 2 w terminie jak wyżej.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego, po terminie podanym
wyżej, zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
W przypadku złożenia kopii dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę do podpisywania
oferty.

X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostaną związani złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu
ostatecznego terminu składania ofert.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
11. l. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i załącznikami w dniu
08 lutego 2008r. o godz. 11 00
w sali konferencyjnej w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Łodzi, ul Spadkowa 11.
11.2. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwierania ofert - zgodnie z art.
86 ust. 2 ustawy.
11.3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzyma niezwłoczną
odpowiedź, chyba że zapytanie wpłynie później niż 6 dni przed terminem
otwarcia ofert.
XIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Niżej wymienione osoby uprawnione są do kontaktów z wykonawcami w
siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Łodzi,
ul.Spadkowa11 .
• Katarzyna Grodecka - od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 15.00
lub telefonicznie pod nr telefonu 0 42 652-83-99.
XIV. PROTESTY I ODWOŁANIA
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami
Działu VI ustawy.
XV. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY
Zamawiający dokona zawarcia umowy z tym wykonawcą, który przedłoży
ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów opisanych w niniejszej
Specyfikacji.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców.
Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania
umowy.
Wybrany wykonawca powinien stawić się w terminie i miejscu w celu
podpisania umowy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
Zawarte są we wzorze umowy, dołączonym do SIWZ.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego umowy.
• Zamawiający nie zgadza się na powierzenie wykonywania zadania
podwykonawcom.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 z 2004 r. póz. 177 z późn. zm.).

8

Załączniki:
Załącznik nr l - Opis i wymagania dotyczące samochodu osobowego
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa
Załącznik nr 3 - Wykaz autoryzowanych stacji w Łodzi
Załącznik nr 4 - Okres i warunki gwarancji
Załącznik nr 5 - Oświadczenie w trybie art. 22 l ustawy Prawo zamówień
publicznych
Załącznik nr 6 - Koszty eksploatacji samochodu
Załącznik nr 7 - Wzór umowy kupna - sprzedaży
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
Lp. Wymagania i parametry techniczne
1.
Homologacja osobowa
2.
Ilość miejsc 8 + kierowca
3.
Możliwość przewozu 7 osób oraz
kierowcy i jednej osoby na wózku
inwalidzkim
4
Atestowane mocowanie do wózka
inwalidzkiego
5
Możliwość szybkiego demontażu
siedzeń 3 rzędu
6
Najazd aluminiowy z bieżnią
antypoślizgową
7
Powierzchnie boczne przeszklone z
szybami atermicznymi
8
Drzwi tylne skrzydłowe z szybami
ogrzewanymi i wycieraczkami
9
Drzwi boczne z prawej strony
przesuwane
10 ABS ( system wspomagania nagłego
hamowania)
11. Poduszki powietrzne dla kierowcy
i pasażera.
12 Przedni napęd
13 Regulacja fotela kierowcy w dwóch
płaszczyznach
14 Wspomaganie układu kierowniczego
15 Autoalarm
16 Oznakowanie zgodne z przepisami o
ruchu drogowym(oklejenie samochodu
emblematami informującymi o
przewozie osób niepełnosprawnych)
17. Centralny zamek sterowany falami
radiowymi
18. Czujnik parkowania- tył
19. Silnik wysokoprężny – (wpisać moc w
kolumnie obok) Moc min. 115 KM
20. Rok produkcji 2007-2008
21. Komplet opon zimowych 4 szt.
22. Inne wyposażenie(wpisać w kolumnie
obok)

Czy są spełnione ( tak/nie)

Uwagi

Podpis wykonawcy
.................................
.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
OFERTA CENOWA
dot. przetargu na dostawę samochodu osobowego
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
odpowiadającego wymaganiom technicznym i wyposażeniu określonym w załączniku
nr1 do SIWZ.
2. Nazwa i adres Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr2 „Reymontówka” w Łodzi,
Ul. Spadkowa 11.
3. Nazwa i adres Wykonawcy:
.................................................................................................................
................................................................................................................
4. Nazwa banku i numer rachunku Wykonawcy:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5.
6.
7.
8.

Termin realizacji zamówienia do dnia : max 30 dni od chwili podpisania umowy.
Marka i typ samochodu osobowego..................................................................................
Pojemność silnika .................cm3, moc....................KM.
Komplet opon zimowych marki ............................ 4 szt.

Oferujemy dostawę samochodu osobowego wraz z
kompletem opon zimowych
za cenę:
CENA
NETTO

(słownie złotych)

PODATEK
VAT

(słownie złotych)

CENA
BRUTTO

(słownie złotych)

...............................................
Pieczęć i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Cena pojazdu obejmuje wszystkie koszty ( podatek VAT, pozostałe opłaty, podatki, rabaty,
upusty) i w okresie ważności umowy nie będą one podlegały zmianom.
Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone
wyłącznie w złotych polskich.
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9. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
b) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
c) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy
( Zał. Nr 7 do SIWZ) w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Data.............................

...........................................
Pieczęć i podpisy osób/osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ AUTORYZOWANYCH STACJI OBSŁUGI W ŁODZI

NAZWA STACJI

Miejscowość..........................dnia........................2008r

ADRES

.....................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

OKRES I WARUNKI GWARANCJI

L.p. Warunki gwarancji i serwisu

I

Okres gwarancji ( należy określić
w pełnych miesiącach)

Opis wykonawcy ( z uwzględnieniem zapisów proponowanych
przez Zamawiającego oraz ścisłym sprecyzowaniem okresu
gwarancji)

1. na pojazd......................................
2. na perforację nadwozia...............
3. na lakier.......................................

II

Zasady gwarancji w tym także inne
świadczenia należne z mocy
gwarancji

III

Określenie sieci serwisowej marki
oferowanej w Polsce

Miejscowość.................................dnia .................2008r

............................................
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
W trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nazwa Wykonawcy................................................................................................
Adres Wykonawcy..................................................................................................
Nr telefonu/fax........................................................................................................

Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności określonej
przedmiotem zamówienia.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonania zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 umowy.

..............................................................
pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania podmiotu
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
KOSZTY EKSPLOATACJI SAMOCHODU
w odniesieniu do 1 km dla przebiegu 20 000 km
Przy przebiegu rocznym 20 000 km ( założenie – 2/3 przebiegu w mieście,
1/3 przebiegu poza miastem) paliwo:
•

Olej napędowy

cena 4,10 zł/ litr / brutto

Dane:
• Zużycie w cyklu miejskim.........................................
• Zużycie przy stałej prędkości 90 km /h..........................
KOSZTY PRZY PRZEBIEGU 20 000 km – obliczenia:
1. Zużycie paliwa
-------------------------- = ----------------------- ( 2/3 przebiegu w mieście)
Ilość w litrach
Zużycie paliwa
-------------------------- = ----------------------- ( 1/3 przebiegu poza miastem)
Ilość w litrach
Razem zużycie paliwa =
2. Koszty przeglądów
3. Koszt części podlegających wymianie w roku

.......................... zł ( brutto)
...........................zł ( brutto )
...........................zł ( brutto )

Należy:
a) Wyspecyfikować części podlegające wymianie z podaniem ich cen brutto
b) Podać koszt 1 roboczogodziny ( brutto)
Sumaryczny koszt
Koszt 1 km :

..................................... zł ( brutto)
...............................zł ( brutto)

Koszt 1 km należy podać z dokładnością czterech miejsc po przecinku.

Miejscowość...................................dnia .......................2008r
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Załącznik nr 7do SIWZ
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY nr ......../2008
Zawarta dnia .............................................. r. w Łodzi, pomiędzy:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 „Reymontówka” z siedzibą w Łodzi,
ul.Spadkowa11 zwanym dalej Kupującym, NIP 947-15-12-224, reprezentowanym
przez: ..........................................................................................................................................
a …………….............................................................................................................................,
z siedzibą ………………...........................................................................................................,
wpisanym(ą) do……………....................................................., pod numerem ………............,
zwanym(ą) dalej Sprzedawcą
w rezultacie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 164, poz.1163 z 2006r.).
§1
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedania i wydania Kupującemu fabrycznie nowego i
nieużywanego samochodu osobowego o ilości miejsc 8 + 1 marki ……………… w
kolorze ………………… wyprodukowanego w 2007 lub 2008 r. o parametrach
technicznych i wyposażeniu określonym w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z kompletem
opon zimowych marki ………………….............
2. Sprzedawca oświadcza, iż samochód, o których mowa w ust. 1 posiada homologację
dopuszczającą pojazd do ruchu.
§2
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia
umowy.
2. Sprzedawca powiadomi Kupującego telefonicznie i potwierdzi faksem co najmniej 2 dni
przed dniem odbioru samochodu.
3. Przedmiot umowy Sprzedawca dostarczy Kupującemu do jego siedziby zgodnie z pkt. 1.2
SIWZ.
4. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół, do którego załącznikami będą: świadectwo
homologacji, karta pojazdu, książka gwarancyjna pojazdu, książka przeglądu
serwisowego, wykaz wyposażenia dodatkowego.
§3
1. Za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 strony ustaliły cenę netto
........................................... zł plus podatek VAT w kwocie ..................zł, to jest brutto
...................................................zł
słownie……………………………………...........................................................................
2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy po protokolarnym odbiorze samochodu, w terminie 30 dni,
od daty doręczenia faktury wraz z protokołem odbioru samochodu, przelewem na konto
Sprzedawcy wymienione w fakturze.
3. Cena określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy, w
tym cła, kosztów transportu oraz serwisu gwarancyjnego.
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§4
Sprzedawca udziela gwarancji na okres:
1. ...........(co najmniej 24) miesiące na niezawodną pracę zespołów napędowych i
mechanizmów bez ograniczenia przebiegu.
2. ……... miesięcy na powłoki lakiernicze bez ograniczenia przebiegu.
3. ……... miesięcy na perforację blach nadwozia bez ograniczenia przebiegu.
Wykonywanie gwarancji będzie odbywało się na zasadach opisanych w książce
gwarancyjnej.
§5
1. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w wydaniu samochodu Sprzedawca zostanie obciążony
karą umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Kara
może być potrącana z należności Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy,
Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.
3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
§6
Osobą wyznaczoną ze strony Kupującego do współdziałania w związku z realizacją umowy
i podpisania protokołu odbioru będzie …………..............................., tel. …………………..
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności.
§8
W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Kupującego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

Kupujący:

Sprzedawca:
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