Projekt i zakupy finansowane w ramach V Osi - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
ZAMAWIAJĄCY:
KLUB PRZYRODNIKÓW

Nr sprawy: 3/2009

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Zamówienia
Publiczne z z dnia 29 stycznia 2004 r.
o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami.)
na: Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją na samochód ciężarowy z napędem na 4
koła - dot. ogłoszenia nr 87071-2009 z dnia 04.06.2009r. zamieszczonego w BZP

Świebodzin 2009 r.
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I. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest:

Klub Przyrodników
z siedzibą w Świebodzinie,
Adres:
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
telefon/ fax
(0-68 38 282 36 / (068) 38 282 36
Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek od 8.00 do 15.00,
e-mail:
kp@kp.org..pl
Numer postępowania:
Postępowanie jest oznaczone numerem - 3/2009.
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego lub osobowego z homologacją na
samochód ciężarowy, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2009 r. na potrzeby projektu „Program ochrony:
torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków - skalnicy torfowiskowej, lipiennika
Loesela, miodokwiatu krzyżowego i gwiazdnicy grubolistnej”
2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania Zamawiającego stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ.
Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 34110000-1,
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IV INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
V. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 30 czerwca 2009r.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Prawa
zamówień publicznych, a mianowicie:
posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez
Wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w rozdziale VIII SIWZ - zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z ubiegania się o
zamówienie publiczne o czym zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2)
należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia :
oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (załącznik nr 3 ),
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
Dokument ustanawiający pełnomocnika (dotyczy to podmiotów, które składają wspólną ofertę – także spółek cywilnych)
( załącznik nr 4).
PODMIOT ZAGRANICZNY
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa powyżej składa dokumenty stosownie do § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r.
w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą
być składane ( DZ.U. Nr 87 poz.605 z 2006r. z późniejszymi zmianami).
Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata (mógł się z nią zapoznać) przed upływem terminu. Każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres do korespondencji: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
 Fax : (068) 38 282 36
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której dostępna jest SIWZ.
X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Robert Stańko – Prezes Klubu Przyrodników, tel. 068 38 282 36
XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę,
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VIII SIWZ.
4. Ofertę, zawierającą komplet dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VIII, należy złożyć w zamkniętej
kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez
uszkodzenia opakowania.
5. Koperta /opakowanie/ powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
oraz opisana: oferta - przetarg samochód 3/2009
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6.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.
8. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia( dotyczy również spółek cywilnych):
• Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (zgodnie z art.23 ust.2 Prawa zamówień
publicznych, wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy!) –
art.141 Prawa zamówień publicznych.
• Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika
wspólnie występujących wykonawców,
• Dokumenty wymienione w dziale VIII. pkt 1, 2 musi złożyć każdy podmiot występujący wspólnie,
• Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem”
pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Wykonawca może złożyć w osobnej kopercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) Koperta ta musi
być oznaczona napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa” i stanowić będzie niejawną część oferty.
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać: w siedzibie: Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
Termin składania ofert: do dnia 12.06.2009 r., do godz. 10:00
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.
3. Oferty należy przesłać na adres:
Klubu Przyrodników,
ul. 1 Maja 22,
66-200 Świebodzin
oraz opisać: oferta - przetarg samochód 3/2009
Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1) Termin otwarcia ofert:

dnia 12.06.2009 r., godz. 10:10

2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego: ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego.
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
6) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.
7) 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 prześle niezwłocznie wykonawcy.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena oferty to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić
Wykonawcy za dostawę samochodu osobowego z homologacją na samochód ciężarowy zgodnie z wymaganiami
zamawiającego określonymi w SIWZ.
2. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia.
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3.
4.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

XVI. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
XVII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
a) Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 100 %
Punkty zostaną obliczone wg. wzoru:
cena najniższa spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________ x 100
cena badanej oferty
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Stosowana punktacja: 0 - 100 pkt. gdzie 1% = 1 pkt
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawił najniższą cenę, uzyskując 100
pkt.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XVIII . INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz
Zamawiającym zawiera wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ .
2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w
przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI
tejże ustawy.
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do postępowania nr ZP.333-33/2009
…………………………..
nazwa wykonawcy, adres
Opis techniczny
Lp.
1.
2.
3.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Silnik wysokoprężny
Napęd 4x4 napęd z możliwością odłączenia
jednej z osi
Prześwit (wg katalogu)

JM
-

WYMAGANIA

Parametry oferowane przez Wykonawcę
(nie mogą być gorsze niż wymagane)

o pojemności do 2000 cm3
i mocy min. 140KM
Wymagany

mm

Nie mniej niż 200

4.

Koło zapasowe pełnowymiarowe lub
dojazdowe

Wymagane

5.

Ilość miejsc - 4-o miejscowy

Wymagane

6.

Poduszki powietrzne

Szt.

7.

-

8.
9.

ABS, EBD, ESP + układ wspomagania
hamowania Brake Assistant
Norma emisji CO2
Wspomaganie kierownicy

Minimum 4 (przednie i boczne kierowcy i
pasażera)
Wymagane

g/km
-

poniżej 185
Wymagane

10.

Immobilizer

-

Wymagane

11.

Klimatyzacja

Wymagana
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12.

Centralny zamek sterowany pilotem

13.

Spalanie w cyklu mieszanym

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wymagane
l/100k
m

poniżej 7

JM

WYMAGANIA

14.

Dywaniki podłogowe

-

Wymagane

15.

Radio CD

-

Wymagane

16.

Kolor metaliczny

-

Wymagane

17.

Gniazdo zapalniczki

-

Wymagane

18.

Rok produkcji

-

2009

Lp.

WARUNKI ORAZ KOSZTY GWARANCJI I
SERWISU

WYMAGANIA

1.

Okres gwarancji na pojazd

Min. 36 miesięcy

2.

Okres gwarancji na perforację karoserii

Min. 72 miesiące

3.

Autoryzowana stacja obsługi dla oferowanego modelu
nie dalej niż 50 km od siedziby zamawiającego

Wymagane

OPIS OFEROWANEGO POJAZDU

OFEROWANE WARUNKI ORAZ KOSZT
GWARANCJI I SERWISU
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……………………………………….
podpis wykonawcy
(osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2
/ nazwa i adres Wykonawcy/
3/2009
..................................................
........................................
( miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Klub Przyrodników, ul. 1Maja 22, 66-200 Świebodzin
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: na
„Dostawę samochodu ciężarowego lub osobowego z homologacją na samochód ciężarowy z napędem na 4
koła” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia, tj. „Dostawa samochodu ciężarowego lub osobowego z homologacją
na samochód ciężarowy z napędem na 4 koła” …………………………….(marka) …………………(model)
………………(rok prod.), który spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, za cenę
ofertową netto: ………........... zł, brutto ..................................zł

(netto

słownie:......................................................................................................... ),
Cena ofertowa określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2. Zamówienie zrealizujemy w terminie do 30 czerwca 2009r.
3. Akceptujemy 14-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
5. Posiadamy NIP .............................................................. , REGON ...................................................................

6. Oświadczamy, że wzór umowy będący załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został
przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na proponowanych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
7. Następujące zadania zostaną powierzone podwykonawcom ( wypełnić w przypadku zatrudniania
podwykonawców)
…………………………………………................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................
.....................................................................................................................................................................................

...............................................................
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podpis i
imienna pieczątka osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3
3/2009
.....................................................
...................
(pieczęć firmowa Wykonawcy

.............................. dn.

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych .
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawa samochodu
ciężarowego lub osobowego z homologacją na samochód ciężarowy z napędem na 4 koła”
Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony
na piśmie lub wpisany w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,
że:
spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, :
art. 22 ust.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.

.........................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
3/2009

USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA
( dotyczy podmiotów, które składają wspólną ofertę także spółek cywilnych)

My niżej podpisani uprawnieni do reprezentacji firmy:
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)
..............................................................................................
..............................................................................................
(nazwa i adres firmy)

Ubiegając się wspólnie o zamówienie w postępowaniu na:
„Dostawa samochodu ciężarowego lub osobowego z homologacją na samochód ciężarowy z napędem na 4 koła”
Ustanawiamy P. ............................................................ swoim pełnomocnikiem do: reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i zawarcie umowy *
Miejsce i data ............................................................
1. Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
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2. Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
Podpisano ( imię, nazwisko i podpis)
................................................................................................................
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania firmy)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5
3/2009

Umowa Nr …………….
zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
w dniu ……………… 2009 roku w Świebodzinie
pomiędzy
Klubem Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie przy ul. 1 Maja 22, reprezentowanym prze:
1. Pan …………………………….
2. Pan …………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym” a:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
NIP: ………….

REGON: ………….

KRS: ……………

w imieniu, której działa:
1. Pan …………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:
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§1
Przedmiot umowy i obowiązki stron
1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu .......................... typu ……………….. (marka, model, rok
produkcji);
zgodnie z minimalnymi wymogami technicznymi i użytkowymi określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącymi załączniki nr l i 2 do umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności przeniesienie na Zamawiającego prawa własności i
wydanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1
3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie ze złożoną ofertą.
§2
Termin
Ustala się następujący termin wykonania umowy - dostawa nastąpi w terminie do 30 czerwca w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na terenie Świebodzina.
§3
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite w kwocie……………………zł
brutto
(słownie…………………..).
2. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot zamówienia na kwotę określoną w ust. 1.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu
do banku, prowadzącego jego rachunek.

§4
Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub należytym wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §
3 ust. l, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Zamawiającego.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. kar umownych.
§5
Ustalenia końcowe
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
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2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprawy nie
uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz innym
przepisom prawa powszechnie obowiązującego.
3.Wykonawca wraz z fakturą, o której mowa w § 3 ust. 2 przekaże wymagane prawem dokumenty
samochodu wraz z kompletem kluczyków.
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
1) załącznik Nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) oferta na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

……………………
Zamawiający

…………………………..
Wykonawca
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