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ZAPYTANIE OFERTOWE
na zamówienie
nieprzekraczające równowartości 30 000 euro:

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO
SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
typu podwozie z zabudową kontenerową z windą
o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony
kod CPV 34136100-0

Gdynia, 2.09.2015 r.

5/ZR/DGO/2015

ROZDZIAŁ 1.

ZAMAWIAJĄCY

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia
NIP 586-000-83-86
REGON 190028643
tel. (0 58) 624 45 99
fax (0 58) 624 46 61
Godziny urzędowania 730 – 1530 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
ROZDZIAŁ 2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907 ze
zmianami), zgodnie z § 5 ust c oraz § 8 Regulaminu w sprawie obowiązujących w
Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” procedur udzielania zamówień
publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Zamawiający postępuje zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
ROZDZIAŁ 3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu
podwozie z zabudową kontenerową z windą o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
(kod CPV 34136100-0).
3.1. Oferowany samochód dostawczy powinien spełniać wszystkie podane niżej parametry
dotyczące danych technicznych i wymiarów.



















Dane techniczne, adaptacje
silnik – diesel o pojemności 2,2 – 3,0 dm3
moc minimalna silnika: 120 KM,
skrzynia biegów manualna,
norma emisji spalin – spełniająca obowiązujące wymagania europejskiego standardu emisji
spalin,
typ: podwozie,
zabudowa: kontener z windą;
ładowność minimalna: 800 kg (po odliczeniu wagi windy)
kabina pojedyncza
liczba miejsc siedzących: 3
kierownica po lewej stronie
ściany kontenera (części ładunkowej) laminatowe obustronne (zewnętrzne, wewnętrzne)
wewnętrzne ściany kontenera wyłożone listwami chroniącymi je przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
oświetlenie przestrzeni bagażowej (kontenera) – lampki sufitowe,
listwy na ścianach do mocowania ładunku – 2 rzędy (wysokość do ustalenia),
uchwyty w podłodze do mocowania ładunku – min. 4 sztuki,
zamykanie kontenera: z tyłu – z dołu windą i od góry klapą,
winda hydrauliczna załadowcza o nośności min. 500 kg i długości min. 1,4 m,
szerokość windy dostosowana do szerokości kontenera,
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dwa systemy sterowania windą: zewnętrzny i wewnętrzny na pilota lub na platformie,
pojedyncze opony tylne,
wzmocnione zawieszenie,
minimalne wymiary wewnętrzne kontenera:
o długość przestrzeni ładunkowej – 4,0 m
o szerokość przestrzeni ładunkowej – 2,0 m
o wysokość przestrzeni ładunkowej – 2,0 m
wysokość podwozia z kontenerem – max 3,0 m
kabina w kolorze granatowym/ciemno niebieskim niemetalizowanym lub białym,
na kabinie zamontowana żółta belka świetlna z napisem SŁUŻBA KOMUNALNA,
owiewka opcjonalnie, jeśli możliwości techniczne na to pozwalają.
Wyposażenie samochodu minimalne:
poduszka powietrzna kierowcy,
ABS,
wspomaganie kierownicy,
klimatyzacja,
centralny zamek,
immobilizer,
autoalarm,
radio,
boczne lusterka sterowane elektrycznie,
dźwiękowy sygnał cofania,
komplet opon zimowych i letnich.

Uwaga: Zamawiający nie zapłaci dodatkowo za wyposażenie przekraczające podane powyżej,
nie podlega ono także ocenie przy wyborze ofert.
3.2. Wykonawca wraz z samochodem i wyposażeniem opisanym w punkcie 3.1. dostarczy
Zamawiającemu 2 komplety kluczyków, instrukcję obsługi (w języku polskim), książkę
serwisową, kartę pojazdu wraz ze świadectwem homologacji.
3.3. Wymagany okres gwarancji
 Na silnik i podzespoły (ogólna gwarancja) – minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
 antykorozyjna na perforację nadwozia – minimum 8 lat,
 na powłokę lakierniczą – minimum 2 lata,
 na windę hydrauliczną – minimum 2 lata
od daty odbioru przedmiotu sprzedaży (zamówienia).
3.4. Serwis
Zamawiający wymaga, aby w promieniu 30 km od jego siedziby prowadzony był serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny dla przedmiotu zamówienia.
3.5. Ubezpieczenie
Przedmiot Zapytania ofertowego nie obejmuje ubezpieczenia samochodu.
3.6. Pozostałe wymagania

W ofercie należy podać normy zużycia paliwa w cyklu miejskim, mieszanym i
pozamiejskim.

Dane techniczne opisane w punkcie 3.1 należy podać zestawione w ujęciu tabelarycznym,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie jednorazowa.
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ROZDZIAŁ 4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
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, wystawionych nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez
wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego
wykonawcę,
Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Załącznik nr 3).
Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz z
zakresem wykonywanych przez nich czynności) zgodnie z art. 36 b ustawy Prawo
zamówień publicznych (Załącznik nr 4).

4.1.

4.2.
4.3.

ROZDZIAŁ 5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa przedmiotu sprzedaży:
nie później niż do dnia 15.12.2015 r.
Miejsce odbioru przedmiotu sprzedaży:
salon sprzedaży Wykonawcy, jeśli będzie się znajdował w odległości nie większej niż 30
km od siedziby Zamawiającego w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, gdy ta odległość będzie
większa – miejscem odbioru będzie ww. siedziba Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby wraz z pojazdem została przekazana dokumentacja niezbędna
do rejestracji pojazdu.

5.1.
5.2.

5.3.

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

6.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie: e-mailem na adres
dgo@kzg.pl lub faksem na numery: tel/fax: 58 624 45 99, 58 624 66 11;
6.2. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem
lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
6.3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
 Kierownik Działu Gospodarki Odpadami – Renata Czarnecka;
 Inspektor - Anna Gatner-Białoskórska
ROZDZIAŁ 7.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.1.
7.2.

ROZDZIAŁ 8.
8.1.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:
Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
formularz ofertowy wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1 i nr 2). Wszystkie strony
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8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

8.7.
8.8.

oferty, zmiany, poprawki i skreślenia muszą być parafowane przez osoby podpisujące
ofertę.
Dokumenty prezentujące Wykonawcę zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej specyfikacji,
Szczegółową charakterystykę techniczną samochodu wraz z przykładowym zdjęciem
oferowanego samochodu lub zaznaczonym modelem w folderze reklamowym.
Zmiany w treści oferty lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę po upływie
terminu składania ofert są bezskuteczne.
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej
następująco:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia.
Zapytanie ofertowe na
„dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 t”
Nie otwierać przed 24.09.2015 r. godz. 1215
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana
lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio
oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”.
Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku, gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane
przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do
właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć
odpowiednie pełnomocnictwo.

ROZDZIAŁ 9.
9.1.

9.2.
9.3.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2015 r., do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego:
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1,
81-651 Gdynia
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.09.2015 r., godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego.
Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o
terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do
Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 10.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
10.1. Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wszystkie wymagania opisane w punkcie 3.1.
zostanie wybrana na podstawie następującego kryterium wyboru: Cena – 100%
10.2. Cena oferty musi uwzględniać ewentualne upusty udzielone przez Wykonawcę, jak
również wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.
10.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
ROZDZIAŁ 11.

PROJEKT UMOWY

Projekt umowy znajduje się w Załączniku nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
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ROZDZIAŁ 12.
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
12.1.


12.2.
12.3.
12.4.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

oferty

Zamawiający

zawiadamia

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana,
zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w Projekcie umowy, które
stanowią Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.

ROZDZIAŁ 13.

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA

Unieważnienie zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W tym przypadku
Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o unieważnieniu postępowania.
Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – Tabela specyfikacji samochodu;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 4 – Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Załącznik Nr 5 – Projekt umowy;
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ZAŁĄCZNIK NR 1
pieczątka firmowa Wykonawcy
.................................., dnia ...................

FORMULARZ OFERTOWY
Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia
Nawiązując do Zapytania ofertowego z dnia 2 września 2015 r. o wartości zamówienia
nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na:
dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu podwozie z zabudową
kontenerową z windą o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
1. Oferujemy dostawę samochodu spełniającego wymagania opisane w Rozdziale 3 Zapytania
ofertowego
za kwotę netto ........................................................... zł
(słownie................................................................................................................................ złotych)
kwota brutto................................................. .......... zł
(słownie............................................................................................................................... złotych).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania
Oferty.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na 30 dni od terminu składania Ofert.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy załączonym do Zapytania
ofertowego (Załącznik Nr 5) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Przyjmujemy termin płatności za dostarczony kompletnie wyposażony samochód w terminie
14 dni od daty złożenia faktury.
7. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).
9. Załączniki - oświadczenia i dokumenty:

7

5/ZR/DGO/2015

1)
2)

Tabela specyfikacji oferowanego samochodu
Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej

3)
4)
5)

Oświadczenie Wykonawcy
Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Szczegółowa charakterystyka techniczna oferowanego samochodu wraz ze zdjęciem
oferowanego modelu.
inne:
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………

............................................
Miejscowość, data
......................................................
(podpis i pieczęć imienna
osoby/osób właściwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Tabela specyfikacji oferowanego samochodu
z zabudową typu KONTENER
Marka
Model
Pojemność silnika [dm3]
Moc [KM]
Ładowność [kg]
Rodzaj paliwa
Wymiary wewnętrzne przestrzeni
bagażowej [m]:
długość x szerokość x wysokość
Rodzaj klimatyzacji
Norma emisji spalin
Parametry windy:
udźwig [kg]
długość [m]
waga [m]
System sterowania windą
Liczba uchwytów do mocowania
ładunku na podłodze
Gwarancja ogólna [lat]
Gwarancja na lakier [lat]
Gwarancja na perforację nadwozia [lat]
Gwarancja na windę [lat]
Kolor kabiny/kontenera
Liczba siedzeń w kabinie
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Inne dane:
Rodzaj napędu
Liczba biegów
Miejsce odbioru samochodu
Średnie zużycie paliwa [l/100km]
Cykl miejski
Cykl pozamiejski
Cykl mieszany

............................................
Miejscowość, data

.................................................
podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 3
pieczątka firmowa Wykonawcy

Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu podwozie z
zabudową kontenerową z windą o dopuszczalnej masie całkowitej o 3,5 tony
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
Zapytania ofertowego do kwoty 30 000 euro, ja, niżej podpisany:

..........................................................................................
(imię i nazwisko)

jako upoważniony do reprezentowania Oferenta:

..........................................................................................
(nazwa firmy)

Oświadczam, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.:
1. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie,
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

............................................
Miejscowość, data
......................................................
(podpis i pieczęć imienna
osoby/osób właściwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
pieczątka firmowa Wykonawcy

Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności

Lp.

PODMIOT
nazwa/firma, adres

Zakres prac do wykonania

............................................
Miejscowość, data
.........................................................
(podpis
i
pieczęć
imienna
osoby/osób
właściwej/ych
do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5
PROJEKT UMOWY
W dniu ……................................. r. w Gdyni pomiędzy:
Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni ul. Konwaliowa 1,
zarejestrowanym w MSWiA – Rejestrze Związków Międzygminnych pod numerem 41,
Regon: 190028643, NIP: 586-000-83-86, zarządzie trzyosobowym, który w niniejszej umowie
reprezentuje:
1. Przewodniczący Zarządu – Tadeusz Wiśniewski
2. Członek Zarządu – …………………………………………….…….. ...........................
zwanym dalej Zamawiającym,
oraz
firmą…………….. z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy………….. Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem ………; NIP ………,….; REGON ……….…..., kapitał
zakładowy…………………., zarządzie ………………
reprezentowanym przez:. /zgodnie z KRS/
1………………………………………………….
2………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), zgodnie z § 5 ust c oraz § 8 Regulaminu w sprawie
obowiązujących w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” procedur udzielania
zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000
euro, została zawarta umowa o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu
podwozie z zabudową kontenerową z windą o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
marki..................... model ................................... spełniającego wymagania zawarte w
Zapytaniu ofertowym nr 5/ZR/DGO/2015 (Załącznik nr 2 do umowy) oraz w niniejszej
umowie.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu samochodu o
następujących parametrach technicznych:
 silnik – diesel o pojemności ............. cm3
 moc silnika – ................ KM,
 ładowność – ......... kg,
 liczba miejsc siedzących – 3
 wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej (kontenera):
- długość – ............... m,
- szerokość – ............ m,
- wysokość – ............ m,
 zamykanie kontenera: z tyłu – z dołu windą, od góry klapą,
 winda hydrauliczna załadowcza o nośności – .................. kg,
 kolor samochodu: ..................................................,
 wyposażenie samochodu:
- klimatyzacja,
- poduszka powietrzna kierowcy,
- ABS,
- wspomaganie kierownicy,
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- boczne lusterka sterowane elektrycznie
- centralny zamek,
- immobilizer,
- autoalarm,
- radio .......
- dźwiękowy sygnał cofania
- komplet opon zimowych i letnich,
- belka świetlna (żółta) z napisem SŁUŻBA KOMUNALNA
3. Wykonawca wraz z samochodem i wyposażeniem opisanym w ust. 2 dostarczy
Zamawiającemu 2 komplety kluczyków, instrukcję obsługi (w języku polskim), książkę
serwisową, kartę pojazdu wraz ze świadectwem homologacji.
4. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ....................,
która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część.
5. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca poza dostarczeniem samochodu wraz z
wyposażeniem, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 3, zobowiązuje się do pierwszego
uruchomienia samochodu i przeszkolenia pracownika Zamawiającego z zakresu jego obsługi.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

DOSTAWA
§2
Miejscem odbioru przedmiotu sprzedaży jest salon sprzedaży Wykonawcy, jeśli będzie się
znajdował w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego w Gdyni przy
ul. Konwaliowej 1, gdy ta odległość będzie większa – miejscem odbioru będzie ww.
siedziba Zamawiającego.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru przedmiotu
sprzedaży z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych [od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] ze wskazaniem adresu miejsca jego
odbioru.
W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty
opisane w § 1 ust.3 oraz dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Dostarczenie tych
dokumentów warunkuje dokonanie odbioru przedmiotu umowy (warunek zawieszający).
W czynności odbioru Strony spisują protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron.
Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół opisany w ust. 4 został podpisany przez
przedstawiciela Zamawiającego bez uwag.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad, usterek dostarczonego przedmiotu sprzedaży,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie tego
terminu Zamawiający upoważniony jest do odmowy przyjęcia przedmiotu sprzedaży oraz –
wg uznania Zamawiającego – do odstąpienia od umowy ze skutkami opisanymi w części
umowy pt. Kary lub naliczenia kar umownych za zwłokę.
W sytuacji opisanej w ust. 6, po usunięciu przez Wykonawcę - na jego koszt i ryzyko stwierdzonych wad, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu fakt ich usunięcia oraz gotowość
do odbioru. Do dalszego postępowania stosuje się uregulowania zapisów ust 3-6.

PODWYKONASTWO
§3
Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom w części określonej
w ofercie zgodnie z pkt. 4.3 Zapytania ofertowego, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy.
TERMINY
§4
1. Ustala się, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 15.12.2015 r.
[włącznie z tym dniem].
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2. Terminem wykonania umowy jest termin podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru bez uwag.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

CENA
§5
Całkowita cena Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……………. zł
(słownie: ……………………………………………………………....…… - wartość brutto)
i obejmuje ona wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem .
Cena opisana w ust. 1 jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.
Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo
na podstawie faktury, którą Wykonawca może wystawić tylko i wyłącznie na podstawie
protokołu odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) podpisanego przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu faktury
wystawionej prawidłowo i zgodnie z ust. 3.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści
faktury.
Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego.

RĘKOJMIA
§6
1. Okres rękojmi za wykonany przedmiot umowy ustala się na 12 miesięcy od dnia wykonania
umowy (§ 4 ust. 2).
2. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dot. sprzedaży, przy czym wezwanie
Zamawiającego z tego tytułu może zostać zgłoszone na piśmie i doręczone faksem
(dowodem doręczenia jest potwierdzenie nadania bez błędu) lub pocztą na adresy i numery
podane w § 10 ust.1.
GWARANCJA
§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu, na warunkach określonych przez producenta, z tym
zastrzeżeniem, że okres gwarancji wynosi:
…. – na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów (gwarancja ogólna);
…. – na perforację nadwozia (antykorozyjna);
..... – na powłokę lakierniczą;
…. – na windę hydrauliczną
od dnia wykonania przedmiotu umowy (§ 4 ust. 2).
KARY UMOWNE
§8
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny określonej w § 5
ust.1 za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% ceny określonej w § 5 ust.1.
c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % ceny, opisanej w § 5 ust. 1,
3. Za opóźnienia w zapłacie ceny, o której mowa w § 5 ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo
do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
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PRZEDSTAWICIELE
§9
1. Do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego wyznaczona jest:
Renata Czarnecka – Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
2. Do kontaktu z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy wyznaczeni są:
…………………………………………………………………………………
3. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają pełnomocnictwa do
podejmowania działań w granicach określonych postanowieniami umowy, bez prawa do jej
zmiany czy rozwiązania, zaciągania zobowiązań finansowych.
4. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2:
1) nie wymaga zmiany umowy,
2) dokonywana jest na drodze pisemnego powiadomienia.

1.

POWIADOMIENIA
§10
Wszelkie zawiadomienia i wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą
pocztą lub faksem na następujące adresy:
dla Zamawiającego :
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
ul. Konwaliowa 1
81-651 Gdynia
tel./fax. 58 624 45 99, 58 624 66 11
e-mail: dgo@kzg.pl

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

dla Wykonawcy:
…………………….
…………………….
…………………….
Doręczenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adresy, numery wskazane
powyżej.
Strony zobowiązują się do powiadomienia o zmianach adresów, numerów wskazanych
powyżej, a nie dopełnienie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy,
numery wskazane w ust. 1 są ważne i skuteczne.
Terminem doręczenia jest termin wynikający z dowodu nadania faksu bez błędu, w
przypadku doręczenia pocztą - termin doręczenia lub 8 dnia od awiza lub w przypadku
doręczenia osobistego termin zaznaczony w treści pisma, w przypadku doręczenia pocztą
elektroniczną w dniu – dacie potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego zwłaszcza dot. sprzedaży.
Spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Związku.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
- Oferta Wykonawcy z dnia ………..… r.
- Zapytanie ofertowe nr 5/ZR/DGO/2015
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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