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Numer Postępowania:  WIM.BZ.0812.19.2016 
 
 
Zamawiający: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. 
 

zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 
0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, 
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego 
na  dostawy pn. :  
 

„Dostawa używanego taśmociągu II” 
 
o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm. )  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

34960000-4 - Urządzenia lotniskowe 

 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM 
 
/-- dr inż. Leszek Krawczyk 
Prezes Zarządu 

 
 
 
 
 
Szymany , dnia 25.11. 2016 r. 
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DEFINICJE 
 

 „SIWZ” –należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

 „Regulamin” – należy przez to rozumieć Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych 

przez Zamawiającego, dostępny na jego stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Zamawiającego, wskazanych w Rozdziale I SIWZ, zwany dalej Regulaminem.   

 „Ustawa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst pierwotny Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, tekst jednolity: 

Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. zwaną dalej ustawą PZP), 

 „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 

zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, złożyła ofertę lub zawarła umowę  

w niniejszym postępowaniu. 

 „Zamawiający” – należy przez to rozumieć „Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowaną 

w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 

0000399439, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

– Krajowego Rejestru Sądowego. 

 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany 

w Rozdziale III niniejszej SIWZ; 

 „Postępowanie” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia 

prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 

Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ. 
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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego 
 
„Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, 
Siedziba (adres) :   Szymany 150, 12-100 Szczytno.  
Numer Regon:  281345971  
Numer NIP:   7451842294 
Tel.:    089 544 34 00 
Fax:    089 722 27 76 
Strona internetowa:  www.mazuryairport.pl 
Adres poczty elektronicznej: zarzad@mazuryairport.pl 
 

Rozdział II 
Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których zostało 
umieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 

Zamawiającego, udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy 

ogłoszeń w jego siedzibie, wskazanych w Rozdziale I SIWZ, zwanym dalej Regulaminem. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

 strona internetowa Zamawiającego – www.mazuryairport.pl/bip 

 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

3. Treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na 

swojej stronie internetowej wskazanej w Rozdziale I SIWZ.  

4. Na wniosek Wykonawcy, skierowany zgodnie z Rozdziałem XXI SIWZ Zamawiający 

przekaże niezwłocznie niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Specyfikację odebrać można także nieodpłatnie w miejscu: 12-100 Szczytno, Szymany 150.  

Rozdział III  
Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiot zamówienia jest dostawa w ramach umowy używanego taśmociągu 

samojezdnego.  

2. Realizacja zamówienia polega w szczególności na dostawie  wraz z instalacją i 

uruchomieniem,  pojazdów posiadającego indywidualne cechy spełniające parametry 

wskazane w załączniku nr 1.1 do SIWZ, 

 

 

http://www.mazuryairport.pl/
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3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie  

z uwzględnieniem wszystkich aspektów formalnych, na podstawie wszelkich informacji 

aktualnych na dzień realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) mający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 
2) bezwypadkowego, nieuszkodzonego, sprawnego technicznie . 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu  

i zbadania jego zgodności ze stanem wskazanym w ofercie przez Wykonawcę. 
4) Przed odbiorem przedmiotu umowy, jego stan faktyczny  zostanie sprawdzony w tym 

przez stację kontroli pojazdów wskazaną przez Zamawiającego, w szczególności pod 
kątem sprawności technicznej. Koszt w/w badania poniesie Wykonawca (Opłata na w/w 
badanie powinna zostać uwzględniona w cenie oferty Wykonawcy).Termin 
przedmiotowego badania zostanie ustalony przez Zamawiającego, nie później niż  3 dni 
od  zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

5) Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako 
informację uściślającą, zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego 
i mogą zostać zastąpione parametrami równoważnymi. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na dostarczony 

sprzęt na okres min. 3 miesięcy  oraz rękojmi na okres zgodny z przepisami kodeksu cywilnego 

od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

Rozdział IV 
Termin wykonania zamówienia 
 
Wykonawca zobowiązany jest  wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym  terminie 

12 tygodni od dnia podpisania umowy (maksymalny termin dopuszczony przez Zamawiającego 

- termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, Wykonawca 

może zaoferować termin realizacij skrócony wobec maksymalnego dopuszczonego przez 

Zamawiającego) 

Rozdział V 
Oferty częściowe 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamówienia uzupełniające  
 
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  
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Rozdział VII 
Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   

Rozdział VIII 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

 

1.1. spełniają warunki określone w art. 10  Regulaminu,  a dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

 

Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  
Wykonawca zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   warunku   
dokonana będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 
 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

 
Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  Wykonawca 

zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   warunku   dokonana 

będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 

załącznik nr 3   do SIWZ; 

 

c)  dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
 
Potencjał techniczny 

Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  Wykonawca 

zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   warunku   dokonana 

będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 

załącznik nr 3   do SIWZ; 

 

Potencjał kadrowy 

Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  Wykonawca 

zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   warunku   dokonana 

będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 

załącznik nr 3   do SIWZ; 

 

 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
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Zamawiający nie  precyzuje  w  tym  zakresie żadnych  wymagań,  których spełnienie  Wykonawca 

zobowiązany   jest   wykazać   w   sposób   szczególny – ocena   spełniania   warunku   dokonana 

będzie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego 

załącznik nr 3   do SIWZ; 

 
 
1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 12 ust. 1 (Rozdział II, 

sekcja 3) Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  warunek ten 
musi spełniać każdy z Uczestników indywidualnie. 
 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia o świadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IX.  

 

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg. Metody „spełnia/nie spełnia”. 

Rozdział  IX 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu . 
 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w 

Rozdziale VIII SIWZ, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia następujących 

oświadczeń i dokumentów: 

 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa Rozdziale 

VIII ust. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa 

pełnomocnik lub oświadczenie może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie okoliczności o których mowa w o których mowa w art. 12 ust. 1 (Rozdział II, sekcja 

3) Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
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upływem terminu składania ofert; 
 

d) deklaracji spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu 
zamówienia (opis parametrów oferowanego urządzenia). Wzór deklaracji stanowi załącznik 
do SIWZ oznaczony numerami odpowiednio 1.1   

 
 

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w ust. 1 lit. c,  

 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  nie orzeczono wobec niego 

zakazu ubiegania się o zamówienie, 

 

3. Dokumenty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 pkt lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się       

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany złożyć 

dokumenty określające: 

-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 

-charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
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-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

 

7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów o których mowa w ust. 1 a, 1 b 

,6, które winny zostać złożone w oryginale oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień 

SIWZ.    

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2  kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 

komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

Rozdział  X 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy 

a także postanowienia tej specyfikacji dotyczące Wykonawcy stosuje się do odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa 

powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli takowe zabezpieczenie jest 

wymagane. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie 

prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem. 

3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

Rozdział  XI 
Wadium 
 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie 4 000,00 zł 
(słownie: cztery tysiące zlotych 00/100) 
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Rozdział XII 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 
Zamawiający przed zawarciem umowy żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie .  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:  

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach lub  gwarancjach bankowych;  
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego.  
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  
6. Szczegółowe postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  

Rozdział  XIII 
Wskazanie waluty właściwej dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia 
publicznego. 
 
Walutą wyłącznie właściwą dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia publicznego 
określonego w niniejszej SIWZ jest złoty polski (PLN). W przypadku, gdy Wykonawca posługuje 
się inną walutą niż złoty polski zobowiązany jest do stosowania waluty złoty polski zgodnie z 
przelicznikiem wynikającym z tabeli kursów walut publikowanej przez Narodowy Bank Polski 
obowiązującej w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania (publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs 
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

Rozdział  XIV  
Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  
2.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta może zostać 

wypełniona maszynowo, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem lub 
komputerowo.  

4. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy 
stanowiących integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników 
do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść a 
także forma odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego w niniejszej 
SIWZ. 
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5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty. 

6. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii (z zastrzeżeniem 
pełnomocnictw). Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki 
do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

7. Wszelkie zmiany lub poprawki naniesione przez wykonawcę w treści oferty muszą być 
parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.  

8. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Oferta a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją wynikającą z 
właściwego rejestru lub innych dokumentów równoważnych. Upoważnienie osób 
podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takowe nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub 
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa 
wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

 
10. Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej SIWZ wraz Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ, 
b)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3do niniejszej SIWZ 
c)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 
e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonych dokumentów stwierdzających status prawny.  
f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

g) Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ, 
 
11. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca powinien umieścić dokumenty, 
których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w odrębnych, oddzielonych od pozostałej 
części oferty, kopertach lub w inny równoważny sposób, zawierających dopisek 
„INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” lub oddzielić dokumenty, 
których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób nie budzący wątpliwości co do 
ich zastrzeżenia. 
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12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 

Rozdział  XV 
Zmiana lub wycofanie oferty 
 
1. Wykonawca jest uprawniony przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 

wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej.  

2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań 
jak składana oferta tj. w kopercie  oznakowanej dodatkowo dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie 
przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie "WYCOFANIE OFERTY". 

 

Rozdział  XVI 
Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 
2. Zamawiający, na co najmniej 3 dni  przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić 

się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy niż 60 dni.  

3. Wykonawca może samodzielnie dokonać przedłużenia terminu związania ofertą. 
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Rozdział  XVII 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Oferty należy składać w miejscu: 12-100 Szczytno, Szymany 150. z dopiskiem:  

 

„Oferta w postępowaniu na  „Dostawa używanego  taśmociągu II” 
 

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2016 roku do godz. 12.00. 

Termin otwarcia ofert: w dniu 09.12.2016 roku o godzinie 12.30. 

 

2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za 

termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.  
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3.  W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) 
Oferty należy przesłać na adres: „Warmia i Mazury” Sp. z o.o.,12-100 Szczytno, Szymany 150 z 
dopiskiem: „Oferta w postępowaniu na „Dostawa używanego  taśmociągu” 
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu : 12-100 Szczytno, Szymany 150. 
5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do 

Zamawiającego. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza   przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny ofertowej oraz okresu gwarancji  oraz terminu wykonania 

zawarte w ofertach.  

8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego 

z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje  

te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy. 

Rozdział  XVIII 
Zwrot oferty  
 
 W przypadku złożenia oferty po terminie do składania ofert Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu 
do wniesienia odwołania.  

Rozdział  XIX 
Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

kryteria określone w Rozdziale XXIV. 

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana  

za najkorzystniejszą. 

 

3. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

i którzy zostali wykluczeni Zamawiający zawiadamia na zasadach wynikających z Regulaminu. 

Rozdział  XX 
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 
1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania 
zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty Wykonawcy wraz z załącznikami, która 
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musi zostać bezwzględnie złożona w formie pisemnej),  Zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.   
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą 
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła lub do adresata przed 
upływem terminu. 

Rozdział  XXI 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
p. Aleksandra Dyrektor ekonomiczno - administracyjny  tel. 89 544 34 00 

Rozdział   XXII 
Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cenę oferty należy  podać  na formularzu oferty - załącznik Nr 2 do SIWZ liczbowo  

i słownie.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach 

występujących w Formularzu Ofertowego (załącznik Nr 2 do SIWZ). 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  

4.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich oraz uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 2 do SIWZ cena powinna być podana 

w rozbiciu ma kwotę netto, wysokość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT  

(w %) i kwotę brutto zamówienia.  

6. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT, podatek 
akcyzowy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje 
o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane  
w niniejszej SIWZ.  

7. Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).  
8. Wszystkie wartości określone w Kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą 

być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu oceny takiej 
oferty - doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującym. 
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10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy. 

11. Podana w ofercie cena jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy. 

Rozdział  XXIII 
Kryterium oceny ofert 
 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami oceny ofert tj.  
Cena  – waga 88 % - liczba punktów możliwych do otrzymania w kryterium – 88 pkt.  
Termin realziacji – 12 %- liczba punktów możliwych do otrzymania w kryterium – 12 pkt 
 

2. Punktacja dla poszczególnych kryterów oceny ofert obliczona zostanei w następujący 
sposób   

  
a) Ilość punktów w kryterium „cena” obliczana będzie wg. następujących poniżej 

określonych zasad: 
 
                          Najniższa cena brutto spośród badanych ofert  
   Ilość uzyskanych punktów =   --------------------------------------------------------------- x 88 
                 Cena brutto badanej oferty  
 
 
 Wynik działania wykonanego wg. powyższego wzoru zostanie zaokrąglony do dwóch 
miejsc  po przecinku. 
   

 
b) Ilość punktów w kryterium „termin realizacji” obliczana będzie wg. następujących poniżej 
określonych zasad: 
 
W przypadku, gdy wykonawca w ofercie nie wskaże terminu  realizacji Zamawiający uzna, że  
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia odpowiednio w terminie maksymalnym 
określonym w Rozdziale IV SIWZ  i otrzyma w kryterium termin realizacji 0 pkt  
 
Za zaoferowanie skróconego wobec maksymalnego dopuszczonego przez Zamawiającego 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia o  1 tydzień wykonawca otrzyma 2 pkt. Maksymalna 
ilość punktów jaką Wykonawca może otrzymać w kryterium wynosi  12 pkt. 

 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów spośród 

wszystkich nieodrzuconych ofert. 

 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
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5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Rozdział  XXIV 
Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 

związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty 

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 

na warunkach określonych w złożonej ofercie. W przypadku, gdy przedłużenie terminu 

związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy na 

warunkach określonych w złożonej ofercie następuje wraz z przedłużeniem terminu 

związania ofertą i wniesieniem nowego wadium lub jego przedłużeniem. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w 

niniejszej SIWZ, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania o których mowa w Regulaminie. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

wyznaczonym terminie lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, mogą 

zostać wezwani przez Zamawiającego do dostarczenia stosownej umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  
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Rozdział XXVI 
Środki Ochrony Prawnej 
 
Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego postanowień Regulaminu  
przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminie.                                                                          

Rozdział  XXVII 
Wykaz Załączników do Instrukcji dla Wykonawców 
 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy   
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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 
 
 
 

Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych 

przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia 

Opis przedmiotu zamówienia.  
 

Część 3; Taśmociąg samojezdny. 
 

1. Oferujemy dostawę urządzenia  

Producent /Marka  ………………….                    rok ……………. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni 1 
 

 

Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego 

Deklaracja 
wykonawc

y 
(TAK/NIE)

* 

Dodatkowe 
informacje* 

1. Taśmociąg 
samojezdny  

Pojazd, urządzenie nie starsze niż rok produkcji 2006   

a) konstrukcja zabezpieczona przed korozją,   

b) napędzany za pomocą silnika wysokoprężnego,  4-
cylindrowy, chłodzenie powietrzno-olejowe ,  o mocy min 
50 KM przy 2500 obr/min 
 

  

c) przedni zaczep umożliwiający hol,   

d) dwuobwodowy układ hamulcowy. 
hydrauliczny układ hamulcowy ze wspomaganiem 
(servo), działający  na przednią oś poprzez hamulce 
tarczowe, tylne koła hamowane hydraulicznie. 

  

e) wspomaganie układu kierowniczego (hydrauliczny),   

f) pojazd wyposażony w odpowiedni system hamowania,   

g) hamulec postojowy (ręczny),   

h) koła pneumatyczne,   

i) instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami,   

j) przyciski awaryjnego wyłączenia,   

                                                        
1 Jeżeli dotyczy 
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k) zestaw świateł drogowych,   

l) sygnał biegu cofania,   

m) kontrolki pracy taśmociągu,   

n) licznik motogodzin,   

o) sygnalizacja alarmowa (klakson)   

p) wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na 
bezpieczeństwo eksploatacji, 

  

q) zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru 
dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy 
identyfikujące  użytkownika 

  

r) standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 
9016 

  

Wysięgnik z taśmą na pojeździe:   

a) Taśma z możliwością regulacji prędkości,   

b) Wysięgnik z dwoma siłownikami hydraulicznymi, przód, 
tył, 

  

c) Kierunek pracy taśmy przód i tył,   

d) Minimum  2 panele sterujące z bezpiecznikami z przodu 
wysięgnika i z tyłu wysięgnika, 

  

e) Urządzenie sterujące podnoszeniem i opuszczaniem 
wysięgnika umieszone na desce rozdzielczej 

  

f) Bariery ochronne na taśmociągu po stronie lewej i prawej. 
Obie składane. 
Wysokość barier: 850mm (zgodnie z normą EN 12312-3) 

  

g) Składane poręcze wysięgnika   

h) Wysięgnik zabezpieczony przed uszkodzeniem uderzenia 
wysięgnikiem – miękkie nie brudzące gumowe osłony 

  

Ogólne:    

a) możliwość pracy w temperaturach od  -30°C do +50ºC,   

b) lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym,   

c) Kompletne koło zapasowe – w przypadku gdy koła na 
osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego 
rodzaju, 

  

d) System elektryczny: min. 12 V / 100 Ah, bezobsługowe.  
Główny wyłącznik akumulatora. 

  

Wyposażenie dodatkowe:   

a) Oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło 
pulsujące koloru pomarańczowego, reflektor regulowany 
zamocowany na urządzeniu, 
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b) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub 
wyposażenie podobne 

  

c) Komplet kluczy i narzędzi serwisowych   

d) Zestaw zimowy, możliwość pracy urządzenia w  niskich 
temperaturach.  

     Podgrzewanie silnika Diesla. 
      

  

e) Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 
kg. 

  

f) Plandeka na siedzisko,   

2. Wymagane 
normy i 
certyfikaty 

a) certyfikat CE   

b) zgodne z IATA AHM 925 pkt3, 4,5,6 (aktualne wydanie),   

c) zgodnie z normą PN – EN 12312-3, PN-EN 1915-1 i PN-EN 
ISO 14121-1 

  

d) Producent gwarantuje spełnienie wymagań 
homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego 
(jeżeli jest to wymagane) 

  

3. Przeznaczenie Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej 
podanych typów statków powietrznych: 
- B737 wszystkich serii,  
- A318 do A321 
- ATR 42/72,  
- SAAB 340/2000, 
- BOMBARDIER Q400 
- B757, 
- EMB, 

  

4. Parametry Rozmiar pojazdu:   

a) pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 9100mm, 
(opuszczony wysięgnik), 

  

b) szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2500mm,   

Wysięgnik:    

a) długość wysięgnika minimum 7000mm, maximum 
8800mm 

  

b) szerokość wysięgnika taśmy minimum 550mm maximum 
900mm, 

  

c) taśma minimalna szerokość 500mm maksymalna 700mm,   

d) zakres pracy wysięgnika przód minimum 1100mm 
maksimum 5000mm, 

  

e) zakres pracy wysięgnika tył minimum 700mm maksimum 
1650mm, 

  

f) dopuszczalne obciążenie taśmy (przy równomiernym 
rozłożeniu obciążenia) minimum 900kg. 
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5. Gwarancja, 
serwis 
dokumentacja. 

a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji 

zapewniona na okres 3 miesiące, od daty przyjęcia 

wyrobu przez zamawiającego 

  

b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w 

ramach gwarancji, następuje automatyczne 

przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, 

zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) 

  

c) Reakcja serwisu gwarancyjnego będzie zapewniona w 

czasie max 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, 

całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, 

  

d) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i 

procedur obsługowych powinna dotyczyć 

dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej 

wersji- jeżeli ma to zastosowanie) 

  

e) Autoryzowany przez producenta katalog części 

zamiennych wraz z rysunkami powinien być 

dostarczony w j. polskim lub j. angielskim 

  

f) Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku 

polskim 

  

g) Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. 

polski) 

  

h) Kompletne opisy, napisy informacyjne na 

wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, 

przełączników i wyłączników sterujących opisane w 

języku polskim 

  

6. Szkolenia: a) Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad 
bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy, 

  

b) Szkolenie 3 osób z podstawowej obsługi serwisowej u 
odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i 
podstawowych napraw, 

  

c) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego 
dokumentowania wymaga potwierdzenia przez 
odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu 
zapewni terminową realizację tego wymagania 

  

d) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub 
Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. 

  

7. Warunki 
Dostawy 
 

DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 
 

  

 
 
 

 
* - należy wpisać: 
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TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry 

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów 

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać 

rzeczywistą wartość parametru w kolumnie 

 

PODPIS(Y): 

l.p

. 

Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej 

(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 

i  data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty  

 

 

FORMULARZ OFERTY 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
,zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, 
ogłoszonego na dostawy pn. :  
 

„Dostawa używanego taśmociągu II” 
 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015 r. poz. 2164  z. późn. zm.)  
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150 , 12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   

   

 
Osoba uprawniona do kontaktów: 
Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  
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JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
1) Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w akcie umowy  i w 

przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

3) Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ, jej zmian oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami 
wymaganymi w SIWZ 

4) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania 
niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu 
 

5) składam / -y następującą ofertę cenową: 
 

 
cena netto.................. zł (słownie.......................................) 
 
podatek Vat.................. zł (słownie...................................) 
 
 cena brutto .................. zł (słownie.................................) 
 

 
6) Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: .....................tygodni  ( max termin 
12 tygodni od dnia podpisania umowy)* 
7) Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 
dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
8)  składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,  
9)  nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  
udzielenia niniejszego zamówienia, 
10)  oświadczam(my), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 
wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 
postępowania2: 
 
11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom3:  
 
 

l.p. Nazwa części zamówienia  

                                                        
 
3 *Niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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PODPIS(Y): 

l.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy 

(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału  w postępowaniu 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, 
zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego 
na dostawy pn. : 
 
„Dostawa używanego taśmociągu II” 
 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015r. poz.  2164)  
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 
 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 10 Regulaminu spełniam(y) 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  a dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
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2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia  

 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia; 

 
PODPIS(Y): 

l.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(

ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)       

2)       

 

UWAGA PODMIOT WSPÓLNY! 

Oświadczenie to składa ten podmiot/te podmioty który/którzy w imieniu wszystkich 
wykazywać będzie/będą  spełnienie warunków określonych w SIWZ. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

 
      OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez 
Zamawiającego, ogłoszonego na  dostawy pn. :  
 
„Dostawa używanego taśmociągu II” 
 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015 r. poz. 2164)  
 
 
Ogłoszonego przez zamawiającego: 

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba : Szymany 150,  12-100 Szczytno 
Numer Regon:    281345971  
Numer NIP:  7451842294 

 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia  
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami określonymi w 
art. 12 ust. 1 Regulaminu. 
 
 
PODPIS: 
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l.p
. 

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej 
(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w 

imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)       

2)       

*określić nr części 
 
 

Uwaga !  
W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.  
  



 

29 
 

Załącznik nr 5 
 

WIM……….2016 
 

o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :  

„Dostawa używanego taśmociągu II”  

 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. 2015 r. poz. 2164.) 

 
 
 
W dniu ……………..2016 roku w …………………..,  

„Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 

Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba: Szymany 150, 12-100, Szczytno 

Numer Regon: 281345971 

Numer NIP: 7451842294 

reprezentowana przez: […………………….] 

w dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

 
zawiera z: 
[……………………………] 
reprezentowanym przez :[…………………………..] 
 
w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą  albo Stroną, umowę, której treść jest następująca  

 
 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego używanego taśmociągu 

samojezdnego.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera: Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, opis przedmiotu zamówienia dla danej części postępowania o udzielenie 

zamówienia, wraz z jej ewentualnymi zmianami, wyjaśnieniami i uzupełnianiami oraz opis 

parametrów oferowanego sprzętu załączony do oferty Wykonawcy, które stanowią  integralną 

cześć niniejszej umowy bez potrzeby ich dodatkowego załączania.    
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§2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczenia na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy 

opisanego w §1, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą, 

wszelkimi aktualnie obowiązującymi w stosownym zakresie przepisami oraz normami.  

 

2. Dostawa i rozładunek na miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się na wyłączny 

koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w § 5.  

 

2a.W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do 

dokonania na własny koszt i ryzyko dostawy i uruchomienia przedmiotu umowy, w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

  

3.Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej 

następującą dokumentację:  

 

a) instrukcję obsługi i konserwacji przedmiotu umowy w języku polskim; 

b) kartę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi 

z postanowieniami niniejszej umowy;  

c) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu, w języku polskim, jeśli obowiązek 

rejestracji wynika z  przepisów prawa powszechnie obowiązującego w RP ; 

d) wszelkie inne specjalistyczne dokumenty niezbędne dla prawidłowego użytkowania 

przedmiotu umowy, oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa dotyczące 

przedmiotowego pojazdu, w szczególności: atesty, certyfikaty, licencje,   świadectwa 

zgodności. 

 

4.Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest ponieść wszelkie 

koszty przeglądów serwisowych (gwarancyjnych), jeżeli takie są wymagane, w okresie 

udzielonej gwarancji jakości, w tym koszty użytych do nich materiałów i części, oraz napraw 

gwarancyjnych w tym użytych do nich materiałów i części. Wykonawca oświadcza, że wszelkie 

koszty tytułu realizacji tych obowiązków zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

     §3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie Wykonawcy 

ceny, z chwilą zaistnienia ku temu przesłanek wynikających z niniejszej umowy i na warunkach 

w niej opisanych.    
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§4 

Odbiór  i wydanie przedmiotu umowy oraz szkolenie z obsługi 

 

1. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o dacie, od której przedmiot umowy 

będzie gotowy do odbioru.  

2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. Zawiadomienie 

należy skierować zgodnie z danymi Zamawiającego wskazanymi w niniejszej umowie. 

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego 

wskazanym, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.  

4.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia i mają charakter istotny, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na ich usunięcie. W takim 

przypadku, Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbioru dokonując stosownej 

adnotacji w protokole odbioru. Po usunięciu wad istotnych Wykonawca jest zobowiązany 

ponownie przedstawić przedmiot umowy do odbioru, na zasadach określonych w umowie,  

 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, mają charakter nieistotny, Zamawiający może dokonać 

odbioru z wyznaczeniem odpowiedniego termin na ich usunięcie; 

 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

-jeśli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zmawiający może dokonać odbioru wraz z obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 

 

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotowego pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z 

wszelkim wymogami niniejszej umowy. Uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w 

terminie dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym.   

 

5. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają i nie wyłączają 

uprawnień Zamawiającego wynikających w szczególności z pozostałych postanowień 

umownych oraz kodeksu cywilnego, w tym dotyczących kar umownych, odstąpienia od umowy 

oraz rękojmi za wady a także nie powodują zmiany terminu realizacji obowiązków umownych 

przez Wykonawcę. 

 

6. Wszelkie czynności związane z odbiorem przedmiotu zamówienia wymagają zachowania 

formy pisemnej. 
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7.  Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w całości, jeśli nie 

będzie on choćby w części odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ 

oraz w złożonej ofercie wraz z załącznikami. 

 

8.  Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla 10 osób 

w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy oraz w zakresie serwisu 

podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobów).  

 

9.  Szkolenie to zostanie przeprowadzone i zakończone w terminie 14 dni od dnia odbioru 

faktycznego przez Zamawiającego przedmiotu umowy. Z przeprowadzonego szkolenia zostanie 

sporządzony protokół w 2 egzemplarzach wraz z wykazem imiennym osób przeszkolonych. 

Wykonawca wystawi dla uczestników szkolenia imienne zaświadczenia o odbytym 

przeszkoleniu. 

 

12. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni na każde żądanie Zamawiającego konsultacje 

techniczne dla personelu zamawiającego , zapewniające bezpieczną eksploatację przedmiotu 

umowy.  

 

13. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wyznaczonym w trakcie odbioru 

pogwarancyjnego Zamawiający niezależnie od pozostałych przysługujących mu uprawnień, 

może obciążyć Wykonawcę kosztami ich usunięcia lub skorzystać z uprawnień przysługujących 

Zamawiającemu z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§5 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie……(termin zgodny z ofertą 

wykonawcy)  

 

§6 

Cena i warunki płatności 

 

1. Z tytułu całkowitego i prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie …………………zł. netto (słownie:…………..) 

powiększone o podatek od towarów i usług wg. stawki …….% tj. …………………….zł. brutto 

(słownie……………………) 
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2. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość wynika z treści oferty złożonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, które zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na następujących, poniżej 

określonych zasadach. 

 

4.Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej 100 % 

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, z chwilą całkowitego i prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem 

Odbioru faktycznego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 5 oraz protokołem odbioru 

przeprowadzonego przez Wykonawcę szkolenia o którym mowa w §4 ust. 8.    

 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.  

 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§7 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące, poniżej określone kary umowne: 

 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 1. 

 

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, wobec wskazanego w §5 ust. 1. 

 

c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki wobec terminu realizacji przez Wykonawcę uprawnień 

Zamawiającego wynikających odpowiednio z rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości. 

              

2. Kary umowne z poszczególnych tytułów podlegają kumulacji, jednak ich łączna wysokość nie 

może przekroczyć 15% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym 

mowa w §6 ust. 1. 

 

3.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 
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4.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.  

§8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na zasadach ogólnych, 

Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

 

a) w przypadku o którym mowa w §4 ust. 4 lit. c) tiret drugi.  

 

b) jeżeli dostarczony przedmiot umowy okaże się niezgodny z umową, niezgodność ta będzie 

istotna, a wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu nie zdoła 

dostarczyć zgodnego z umową. Uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w terminie 

dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym. 

 

c)jeżeli przedmiot umowy uzyska negatywy wynik badania na stacji diagnostycznej, 

przeprowadzonego na warunkach określonych w treści SIWZ, po uprzednim wyznaczeniu 

dodatkowego 14 dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości, co zostanie potwierdzone 

ponownym badaniem na stacji diagnostycznej na warunkach określonych w treści SIWZ. Prawo 

to może zostać wykonane w terminie dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu 14 

dniowego terminu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 

§9 

Zmiana umowy 
 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 
§10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł w formie ……………………………………… 

………………………… zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto, tj. ……………… złotych (słownie: ……………………….) podanej w ofercie 

Wykonawcy oraz w formie zgodnej z zapisami SIWZ. 
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2.Strony ustalają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. …………………… 

złotych (słownie: ………………………………..) zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od 

chwili uznania przez Zamawiającego  przedmiotu zamówienia za należycie wykonany. 

 

3. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. …………………… złotych 

(słownie: ………………………………..) stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 
§11 

Gwarancja jakości, serwis  oraz gwarancja dostępności serwisu pogwarancyjnego 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 3 miesięcy od dnia odbioru 

przedmiotu umowy. 

2. Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji następuje automatyczne 

wydłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony  

w § 11 ust 1.  

3. Wykonawca zapewni usunięcie wady w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia 

na terenie Zamawiającego.   

4.Jeżeli naprawa uszkodzonego elementu pojazdu nie będzie możliwa w terminie, o którym 

mowa w pkt. 4, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy na swój koszt, 

w terminie nie dłuższym niż 24 godziny liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie 

naprawy, pojazdu zastępczego, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z 

naprawianym urządzeniem. Dostarczenie urządzenia  zastępczego nie powoduje naliczenia 

przez Zamawiającego kar gwarancyjnych, o których mowa w art. 7 ust 1 lit c).  

5.W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku o którym mowa w ust 4 

Zamawiającemu przysługuje prawo  wynajęcia sprzętu zastępczego na okres usuwania usterki 

przez Wykonawcę na jego koszt. Wynajęcie sprzętu przez Zamawiającego nie zwalania 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w  art.  art. 7 ust 1 lit c).  

6.Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z §2 ust. 4 umowy, wszelkie czynności gwarancyjne 

Wykonawca zrealizuje na swój koszt. Wykonawca może powierzyć realizację obowiązków 

wynikających z udzielonej gwarancji jakości innemu podmiotowi. W takim przypadku 

obowiązany jest o tym fakcie zawiadomić Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, a za działania i zaniechania tego podmiotu Wykonawca  odpowiada jak za swoje 

własne.  

7.Świadczenie serwisu przez Wykonawcę lub inny podmiot przez niego upoważniony nie może 

spowodować utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji producenta 

udzielonej na dostarczony w ramach umowy sprzęt.  

8.Niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej w ust. od 1 do 4, Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny w tym w szczególności dostawy części 

zamiennych i/lub remontu przedmiotu zamówienia w okresie 10 lat licząc od daty odbioru 
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faktycznego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Naruszenie obowiązków 

Wykonawcy o których mowa w ust. 5 skutkować będzie naliczeniem kary umownej o której 

mowa w §7 ust. 1 lit. c).  

 

§12 
Postanowienia końcowe 

 

1.W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z realizacji lub w związku 

z realizacją Umowy,  zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny.  

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z 

postanowień niniejszej Umowy powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i 

dostarczane kurierem, pocztą lub osobiście. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

5.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 
 Podpisy: 
 
 
Zamawiający:         Wykonawca: 
 
_______________                                                                              ________________ 
 

 


