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                      ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE

                 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  na :

 Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie

                                                   Numer sprawy:DUDiM.510.2.2015

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego   o wartości szacunkowej
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Odolion ,dnia   25  lutego 2015 r. 

 ZATWIERDZIŁ
   Dyrektor ZDP
Jacek Kowalewski
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA W TRYBI E PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO  O WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 30 000 EURO
I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH

Przedmiot zamówienia :
Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem   na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie

I. Zamawiający 

        Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
         Ulica- Szosa Ciechocińska 22
         Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
         E-mail – zdp@zdp. aleksandrow.pl
         Godziny urzędowania -pn-pt. :od godz. 7.00 do godz. 15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyŜej 30.000 euro i poniŜej progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 Prawa zamówień
publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. )
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2013 r, poz. 231).
3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
( Dz. U. z 2013 r. poz.1692).
.
III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy p.z.p.,
polegającej na dostarczeniu ciągnika z oprzyrządowaniem dla  Zarządu Dróg Powiatowych
w Odolionie
Kod CPV- 16.70.00.00-2
Kod CPV- 16.00.00.00-5
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Ciągnik musi posiadać:

- obciąŜniki przednie o wadze min. 450 kg
- rok produkcji 2015
- napęd na cztery koła ( 4WD) most przedni z blokadą mechanizmu
róŜnicowego
- system zarządzania automatycznego przedniego napędu i mechanizmów róŜnicowych
- maksymalna prędkość min. 40km/h
- kabina dwudrzwiowa ogrzewana, wentylowana z klimatyzacją z drugim siedziskiem operatora oraz
układem amortyzacji mechanicznej
- fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym
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-silnik wysokopręŜny min.6 cylindrowy o pojemności max 6200 cm³ ,chłodzony cieczą
- moc silnika od 140 KM
- silnik spełniający wymogi normy Euro 4
- zbiornik paliwa min. 320 l
- skrzynia biegów – biegi pełzające , moŜliwość jazdy stabilnej z prędkością min. 350 m/h
- układ hydrauliczny o wydajności min.120 l/min
- podnośnik tylny sterowany elektrohydraulicznie o udźwigu min.9200 kg
- WOM tylny zakres prędkości 1000,1000 E
- zaczep tylny automatycznie regulowany
- rozdzielacz hydrauliczny min.8 drogowy z szybkozłączami i regulacją mechaniczną przepływu oleju
- układ hamulcowy, pneumatyczny jedno i dwuobwodowy
- ostrzegawcza lampa zespolona zamontowana na dachu z napisem SłuŜba Drogowa
- masa kompletnego ciągnika bez paliwa z układem pneumatycznym i amortyzacją kabiny min.
6100kg
- koła w rozmiarze: przód 540/65R24, tył 600/65/R38
- odległość od zamawiającego do najbliŜszego punktu serwisowego max. 80 km

  2) Oprzyrządowanie  - wykaszarka łańcuchowa do krzaków montowana do ciągnika.
  Parametry:

- szerokość robocza od 1,5 – 1,6 mb
- wyposaŜona w łańcuch w klasie A, okrągły
- moŜliwość ścinania gałęzi do 8 cm średnicy
- moŜliwość pracy w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- mocowanie na zaczep tylny, trzy punktowy ciągnika
- wał przekaźnika mocy przegubowo – teleskopowy
- sterowanie z kabiny ciągnika

3.Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :

1.Koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2.Wykonawca przeprowadzi instruktaŜ  obsługi ciągnika oraz kosiarki.
3.Wymagane dokumenty:
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja – min.12 miesięcy
- potwierdzenie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego umoŜliwiające rejestrację pojazdu we
właściwym urzędzie zgodnie z obowiązującym prawem.
- ksiąŜka serwisowa w języku polskim
4.Pojazd musi spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.
5.Wszystkie pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą  być fabrycznie nowe.
6. Dostawca jest zobowiązany do podania nazwy, marki, typu  parametrów i producenta oferowanego
sprzętu.

7.Serwis świadczony będzie przez firmę posiadającą autoryzację  producenta oraz przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje.
8.Dostawca wykona na własny koszt wymagane przeglądy okresowe oraz zapewni niezbędne
materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów przez okres gwarancyjny.
9.Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym:
- czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia – max 12 h
- czas przystąpienia serwisu do naprawy po zgłoszeniu max.24 h
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- zgłoszenie awarii co najmniej w dni robocze w godz. 7:00 -15:00
- czas dokonania naprawy max.10 dni od momentu zgłoszenia
- przez okres gwarancyjny usunięcie usterki lub awarii na koszt serwisu , łącznie z ewentualnym
transportem do serwisu, kosztami części i robocizny
-ciągnik zostanie wyposaŜony w oznakowanie świetlne  - drogowe ( belka świetlna, dachowa typu
LED z napisem SŁUśBA DROGOWA,

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający  nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
30 dni od dnia podpisania umowy .

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia
tych warunków

1. W postępowaniu  mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1
ustawy Pzp :

  1.1.Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie  Ŝadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
1.2. Posiadania  wiedzy i doświadczenia.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykaŜą, Ŝe wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie  dostawy związane z przedmiotem zamówienia.
Za dostawę związaną z przedmiotem zamówienia uznaje się dostawę ciągnika wraz
z oprzyrządowaniem o wartości nie mniejszej niŜ 300.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 6
do SIWZ.
1.3. Dysponowania   odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia.
Z uwagi na charakter  przedmiotu zamówienia  Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa  w art. 22 ust. 1 pkt. 2-4
1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej .
Z uwagi na charakter przedmiotu  zamówienia  Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców w/w warunki Wykonawcy mogą
spełniać łącznie.
Ocena  spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie  zgodnie z formuła „ spełnia
– nie spełnia” na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę  oświadczeń i dokumentów.
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       VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJ Ą DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W  POSTĘPOWANIU :

  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy naleŜy przedłoŜyć:

1)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
2) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (  załącznik nr 5 do SIWZ),
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykaŜą, Ŝe wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie  dostawy związane z przedmiotem zamówienia.
Za dostawę związaną z przedmiotem zamówienia uznaje się dostawę ciągnika wraz
z oprzyrządowaniem o wartości nie mniejszej niŜ 300.000,00 zł brutto.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 5
do SIWZ.

2.Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- wg wzoru załącznik
nr 5 do SIWZ, przedstawiając w tym celu;
2.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres
czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując
spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
2.2.Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę osób, które zostaną przez ten podmiot
udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
polega na osobach innego podmiotu.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek  udziału w
postępowaniu  dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień
publicznych.

4. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 naleŜy złoŜyć w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
osobę upowaŜnioną, z zachowaniem reprezentacji :

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania
braku podstaw   do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.1. Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
Ŝe :
- nie otwarto jego likwidacji , ani nie ogłoszono upadłości ( wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem składania ofert );
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4.2. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upowaŜnienie wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych
przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie - naleŜy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 1 ppkt. 1.1, i w pkt 3 ppky 1,2,3,4
i w pkt . 4  dla kaŜdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
5. Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
        - Listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50,poz 331 z zmianami ) ,
albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej .
6. Inne dokumenty
-  Pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawcy , o ile ofertę składa  pełnomocnik.

Forma składanych dokumentów :
Oświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału i podpisane przez Wykonawcę. Pozostałe
dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę na kaŜdej stronie z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem ”.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Pisma do zamawiającego naleŜy kierować na:
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
Ul. Szosa Ciechocińska 22,
87-700 Aleksandrów Kuj.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
   a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr: 54 282 2745
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
  b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej:
 zdp..@zdp.aleksandrow.pl
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3)W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty
w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający moŜe się zwrócić o ponowne ich przesłanie za
pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
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2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1)Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
- Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów -  BoŜena Roszak

tel. 54 282 2745 
w godz.pomiędzy  8.30 a 14.30
2)Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach
technicznych związanych z ciągnikiem i oprzyrządowaniem  jest:
 - Specjalista d.s Administracyjno-Technicznych - Wiesław Chęś

tel. kom.504223725
w godz.pomiędzy  8.30 a 14.30

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1)wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2).
2)JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2),
po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  www.zdp.aleksandrow.pl
5)Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane  do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.zdp.aleksandrow.pl
3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŜ
pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4)JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne.
5)JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6)Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o
zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.zdp.aleksandrow.pl
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VIII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Termin zwi ązania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert,
tj. do dnia 24 kwietnia 2015 r.

X.  Opis przygotowania oferty

1) Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.
2)Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty ( oryginały lub kopie poświadczone za
zgodność  z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemoŜliwiający
niezauwaŜalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego
pełnomocnictwa.

           3) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.

           4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone
do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty  w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.

            5) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz
wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione
pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza.

            6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących   danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność  z oryginałem przez
tego Wykonawcę.

            7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.

            8) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę.

           9) Ofertę naleŜy umieścić  w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie  zawartości
bez  uszkodzenia  tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) i adresem
Wykonawcy,  zaadresowane na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s
w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski opisane :

    Nazwa ( firma )   Wykonawcy

    Adres  Wykonawcy
 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
 Ul. Szosa Ciechocińska 22 , 87-700 Aleksandrów Kujawski
                „Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w
Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie  „

         „ Nie otwierać przed  dniem 25 marca 2015 roku  godz.  10.05 ”.
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10. Na ofertę składają się :
a)formularz oferty (  załącznik nr 1 ),
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   ( załącznik nr 2 );
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. ustawy Pzp.   ( załącznik nr 3);
d) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ( załącznik nr 4 );
e) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat ( załącznik nr 5 ) ;
f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania
braku podstaw   do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawcy , o ile ofertę składa  pełnomocnik.

11.Wykonawca ponosi samodzielnie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty
niezaleŜnie od wyniku  postępowania

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty naleŜy składać w:
siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
do dnia 25 marca 2015 r. do godz. 10.00
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania , po upływie terminu do
wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
dnia 25 marca 2015 r. do godz. 10.05
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana i cena .

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być  podana w PLN cyfrowo i słownie
tj. cena brutto z wydzieloną ceną netto + VAT
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena moŜe być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1.oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
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1.2.oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.  Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium.
3.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŜej podanymi kryteriami
i ich wagami :
  - Cena ciągnika - 80%
  -   Czas podjęcia czynności serwisowych – 5%
  -    Długość okresu gwarancji – 15%
5.Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
   1)  W kryterium cena zostanie zastosowany wzór :
                               cena minimalna
  Ocena punktów = cena badana        x 100 punktów x 80 %

  2) W kryterium czas podjęcia czynności serwisowych zostanie zastosowany wzór :

   Ocena punktów = min. zaoferowany czas podjęcia czynności serwisowych   x 100 punktów x 5 %
                               czas podjęcia czynności serwisowych w ofercie badanej
Minimalny czas podjęcia czynności serwisowych  wynosi 8 godzin  a maksymalny 12 godzin .

3) W kryterium długość okresu gwarancji zostanie zastosowany wzór :
                               Ilość miesięcy w ofercie badanej
   Ocena punktów = najwyŜsza zaoferowana ilość miesięcy gwarancji x 100 punktów x 15 %

Minimalny  okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy ciągnika, a maksymalny okres
gwarancji wynosi 24 miesiące  od daty dostawy ciągnika

 Do oceny oferty w kryterium czas podjęcia czynności serwisowych i długość okresu gwarancji
zostaną przyj ęte wartości , jakie Wykonawca  wpisze w pkt 2 i 3 formularza ofertowego
– załącznik Nr 1 do siwz.

7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów ze wszystkich kryteriów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za waŜne.

XVIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

XIX. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych  w    niniejszej specyfikacji.
2.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem .
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
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 niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4.Postanowienia umowy zawarto w:
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6.
XX. Środki ochrony prawnej
1.Wykonawcy, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.180 ust 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) przysługuje odwołanie  wyłącznie wobec
czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w postępowaniu;
- wykluczenie odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia ;
-odrzucenie oferty odwołującego.
2. Wykonawca na podstawie art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych moŜe w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie.
3.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz w siedzibie zamawiającego. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXII. Postanowienia końcowe.
 Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników
postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
-  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
-  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
 - udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie  godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.

XXIII. Zał ączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik nr  1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr  2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych;
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004;
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust.2 Prawa zamówień
publicznych;
Załącznik nr  5 – Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
Załącznik nr  6 - Wzór umowy

Odolion, 25 lutego 2015 r.
______________________________________
Podpis osoby uprawnionej :
Dyrektor ZDP
Jacek Kowalewski
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                                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                             FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
                                       W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWY śEJ 30 000 EURO I PONIśEJ PROGÓW
UNIJNYCH
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu /faks .....................................................................................................
nr NIP.....................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego:  Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica- Szosa Ciechocińska 22, Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
 W odpowiedzi na ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na :

„ Zakup ci ągnika  wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie  „

 Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu w zakresie określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i wzorze umowy na następujących warunkach :
1.cena brutto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
cena netto ..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
2. Oświadczam(y), Ŝe na  przedmiot zamówienia udzielamy ....... godzin na podjęcie czynności
serwisowych.
3. Oświadczam(y), Ŝe na  przedmiot zamówienia udzielamy ……..  miesięcy gwarancji jakości
liczonych od  daty odbiory przedmiotu zamówienia .
4. Oferujemy termin wykonania zamówienia  do dnia ....................2015 r.
5.UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia .......... 2015r.
6.Oświadczamy Ŝe  przewidujemy /nie przewidujemy  *powierzenie podwykonawcy realizacji
zamówienia w części.......................................................................................................................
7.Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złoŜenia oferty
oraz wykonania przedmiotu objętego zamówieniem .
8. Oświadczamy, Ŝe  wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia  umowy na określonych we wzorze umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
9.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ZastrzeŜenie wykonawcy .NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie
udostępnione:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
______________________________________
(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

Nazwa i adres wykonawcy

Zgodnie z  art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.)  , oświadczamy  Ŝe :

1.Posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.Posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3.Dysponujmy odpowiednim  potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;

4.Znajdujemy się   w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia;

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym  podpisem – świadomy
odpowiedzialności karnej  z art.297 Kodeksu karnego.

................................, dnia .........................                 ...................................................................
  (podpis osoby uprawnionej do składani wszelkich
                                                                                  oświadczeń  i występowania w imieniu firmy)
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                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców

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

                            OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZAM (MY), śE

        ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na  Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem  na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą  w Odolionie oświadczam(y), Ŝe nie podlegam(my)
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków,                o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. )

..............................  data    .......................................................
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                                                                                                                          Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów naleŜących do

tej samej grupy kapitałowej:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej / Ŝe podmiot, który reprezentuję nie naleŜy do grupy

kapitałowej *.

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

(data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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                                                                                                                      Załącznik Nr  5

                               Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat

LP. Nazwa Zamawiającego Zakres usługi Wartość usługi Rok wykonania

usługi

W załączeniu dokumenty potwierdzające jakość wykonanych usług

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

( miejscowość, data )                                                                      ( podpis i pieczątka upowaŜnionego

                                                                                                          przedstawiciela Wykonawcy)
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 UMOWA Nr .......

(projekt)

§ 1.
W dniu ...........................2015 r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim   z siedzibą w Odolionie, reprezentowany przez:
.......................................– Dyrektora ZDP
.......................................– Główną Księgową
a
................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą ”

została zawarta umowa o następującej treści:
§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest kupno oraz dostawa fabrycznie nowego ciągnika marki:

………………………………………………………(rok produkcji 2015) wraz z dodatkowym
osprzętem i wyposaŜeniem, zwanego dalej „pojazdem”.

Parametry techniczno-eksploatacyjne oraz cena pojazdu określone zostały w ofercie Wykonawcy,
stanowiącej załącznik nr __ do niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, iŜ dostarczy pojazd fabrycznie nowy, niebędący przedmiotem ekspozycji
lub uŜytkowania, wolny od wad fizycznych i prawnych, jak równieŜ spełniający warunki
techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność oraz dostarczyć Zamawiającemu pojazd
w miejscu i czasie, o którym mowa w § 4, Zamawiający zaś zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1, zgodnie z zapisami § 4.

§ 3.
WARTO ŚĆ UMOWY

Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
…………………………… brutto PLN  (słownie złotych:
……………………………………………).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą wartość pojazdu wraz z podatkiem VAT
cłem, ubezpieczeniem, ewentualnymi kosztami transportu zagranicznego i krajowego oraz
wszelkimi innymi kosztami związanymi z realizacją niniejszej umowy.

§ 4.
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNO ŚCI

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 nastąpi po dostarczeniu pojazdu Zamawiającemu
i zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT - w terminie 21 dni
od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu.

Świadczenie uznawane będzie za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego (polecenia
przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.

§ 5.
WARUNKI ODBIORU

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd nie później niŜ do dnia .... 2015 r.( 30 dnia od dnia
podpisania umowy) do siedziby Zamawiającego tj.  Aleksandrów Kujawski, Odolion, ul. Szosa
Ciechocińska 22 .Dokładny termin dostawy ustalony zostanie przez strony w trybie roboczym.
2. Realizacja dostawy potwierdzona zostanie protokołem zdawczo - odbiorczym, sporządzonym

przez wyznaczonych przez strony przedstawicieli.
Wraz z dostarczonym pojazdem Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu niezbędną dokumentację,

a w szczególności:
1/ dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu;
2/ ksiąŜki gwarancyjne pojazdu, osprzętu i wyposaŜenia w języku polskim;
3/ instrukcję obsługi pojazdu, osprzętu i wyposaŜenia w języku polskim,
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4/ świadectwo homologacji pojazdu wystawione zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym;

5/ dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego;

6/ wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw 
gwarancyjnych;

§ 6.

1. Wykonawca moŜe powierzyć, wykonanie części dostawy podwykonawcom.
2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą pod rygorem niewaŜności powinna być zawarta
w formie pisemnej. Wykonawca przedstawi umowę z podwykonawcą/mi Zamawiającemu.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji dostawy podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŜytego podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
4.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada
za działanie i zaniechania podwykonawców jak za własn

§ 7.
GWARANCJA

1.Zamawiający moŜe realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezaleŜnie
od uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji jakości.
2. Wykonawca udzieli  ..........miesięcy  na dostarczony ciągnik wraz z oprzyrządowaniem.
3.Bieg okresu gwarancji określony w ust. 2 rozpocznie się od dnia odbioru pojazdu i sporządzenia
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4.Wykonawca zapewni w odniesieniu do sprzedanego pojazdu usługi serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego.
5. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji oraz po jej upływie obsługę techniczną
     zakupionego pojazdu w autoryzowanym serwisie producenta połoŜonym w odległości
     nieprzekraczającej 80 km od siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Aleksandrowie
     Kujawskim, Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22.  Zgłaszanie przez Zamawiającego awarii
     (usterek) pojazdu następowało będzie w dni robocze, w co najmniej jednej z podanych
     f orm:
telefonicznie pod nr: ______________,
faxem na numer tel.: ______________,
e-mailem pod adres: ______________,
pisemnie na wskazany w umowie adres Wykonawcy .
6. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usuwaniem stwierdzonych awarii
     (usterek) w tym obejmujące dojazd serwisanta oraz wymianę materiałów i części
     zamiennych (za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających
     naturalnemu zuŜyciu) ponosi Wykonawca.
7.Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe okres naprawy pojazdu w okresie gwarancji nie będzie trwał dłuŜej
niŜ 10 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego awarii (usterki) w sposób
przewidziany w ust. 6.
8.W przypadku, gdy usunięcie awarii (usterki) w terminie przewidzianym w ust. 9 nie będzie moŜliwe,
np. wobec konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy, strony
uzgodnią nowy termin naprawy, który będzie terminem wiąŜącym.
9.Okresy gwarancji zostaną odpowiednio przedłuŜone o czas naprawy pojazdu,
a w przypadku wymiany jego części składowych lub podzespołów, okresy te zaczną biec od nowa.
10. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji,
      a warunkami gwarancji określonymi w dokumentach gwarancyjnych, pierwszeństwo mają
       zapisy zawarte w niniejszej umowie.
11. Za dni robocze, o których mowa w niniejszym paragrafie, uznaje się dni tygodnia
od poniedziałku do piątku.
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§ 8.
KARY UMOWNE I PRAWO ODST ĄPIENIA

Niedotrzymanie terminu zapłaty naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia spowoduje naliczenie
ustawowych odsetek.

W przypadku przekroczenia terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 oraz terminu naprawy
wynikającego z § 5 ust. 9 i 10 umowy Wykonawca moŜe być obciąŜony karą umowną w
wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień
opóźnienia, nie większą jednak niŜ 10% tej wartości.

Zamawiający moŜe zaŜądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości
bądź w części z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.

W przypadku niezrealizowania dostawy pojazdu w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r.
Zamawiający odstąpi od umowy w trybie art. 492 Kodeksu cywilnego, składając
Wykonawcy stosowne oświadczenie woli w jednej z form określonych w § 5 ust. 7 pkt 2-
4 umowy.

§ 9.
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności i
praw przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy względem Zamawiającego.

Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych
od drugiej strony, stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz
do respektowania zasad lojalności i rzetelności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.

Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację niniejszej
umowy:
ze strony Wykonawcy: __________________, nr tel.: __________________;
ze strony Zamawiającego: __________________, nr tel.: ________________.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia związane z realizacją umowy muszą być wyraŜone

na piśmie i doręczone drugiej stronie. Za doręczoną uwaŜa się równieŜ przesyłkę
dwukrotnie awizowaną w urzędzie pocztowym, w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio
wskazany przez stronę adres. Strony podają następujące adresy
do korespondencji:

             - ___________________________________________________________________;
 - ___________________________________________________________________.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - kserokopia oferty wykonawcy.


