Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych
Przebendów 44, 39-308 Wadowice Górne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Przetarg nieograniczony na:
“Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”
nr postępowania 2/2010r.

SIWZ zawiera:
Cześć I Instrukcja dla Wykonawców
Cześć II Formularz oferty z załącznikami
Cześć III Specyfikacja techniczna
Cześć IV Projekt umowy

ZATWIERDZAM:
....................................................

Przebendów, dnia 17.11.2010r.
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Część I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych, działając zgodnie z
Ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759)
przepisów wykonawczych , zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
“Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”, zgodnego z wymogami technicznymi
określonymi w Specyfikacji technicznej (Część III SIWZ), nr postępowania 2/2010 r.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV): 29.37.00.00-3 – Ciągnik
Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.
1. Odbiór pojazdu odbędzie się w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Wadowicach Górnych , Przebendów 44.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2.2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Opis sposobu przygotowania oferty.
3.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.
3.2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
3.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3.4. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta
trwale.
3.5. Wszystkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
3.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3.8. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3.9. Ofertę należy przedłożyć w 1 egzemplarzu.
3.10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i założeniem oferty.
4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień.
4.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje
zapytania w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
Pisemna odpowiedz zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania bez
wskazania źródła zapytania.
4.2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień są: Marian Żmuda ,numer
telefonu / faksu -14 6669650 w godz. od 8.00 -15.00
4.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej
ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi każdego z uczestników postępowania.
W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
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4.4. Zamawiający ustala, że wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne
będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą faksową (14-6669650 ), a następnie
niezwłocznie zostaną przesłane na piśmie pocztą.
Każda informacja opatrzona będzie numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego,
zawartym w określeniu przedmiotu zamówienia na str. 1 niniejszej SIWZ.
Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
6. Miejsce i termin składania ofert.
6.1. Ofertę należy złożyć w kopercie nie oznakowanej nazwą Wykonawcy, w siedzibie Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych , do dnia 20.12.2010 r. do godz. 11.00,
zaadresowanej na:
Adresat:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Wadowicach Górnych
Przebendów44
39-308 Wadowice Górne
Tytuł: OFERTA w postępowaniu na:
“Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, nr postępowania 2/2010”
Nie otwierać przed dniem 20.12.2010 r. godz. 11.30.
6.2. Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany pod
jakim numerem została zarejestrowana jego oferta.
6.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak
składania oferta tj. W kopercie odpowiednio oznakowanej “ZMIANA”, z powołaniem się na
numer, pod którym oferta została zarejestrowana.
Koperty oznaczone “ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
6.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie “WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
6.5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
7.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2010 r. o godz. 11.30, w siedzibie GZGK.
7.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający prześle Wykonawcy
informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
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8. Zawartość i wymogi odnośnie składanej oferty.
8.1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz OFERTA oraz następujące załączniki:
zał. nr 1. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 i ust. 2 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
zał. nr 2. aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego
w zakresie objętym Zamówieniem oraz zawierający nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania firmy z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
składania ofert,
zał. nr 3. specyfikacja techniczna oferowanego ciągnika.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
8.2. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
8.2.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
8.2.2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
9. Sposób obliczenia ceny oferty.
Wykonawca określi cenę za dostawę ciągnika określonego w Specyfikacji technicznej (Część III
SIWZ).
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na czas umowy i nie będzie podlegała
zmianom, oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ofert.
Przy wyborze oferty będzie stosowane następujące kryterium:
Cena ofertowa – znaczenie 100%
11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
12. Odrzucenie ofert.
12.1. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
12.2.O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13. Informacje dla Wykonawców.
13.1. Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
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13.2. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół, oferty oraz wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnianiu
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
W rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca składając
ofertę zastrzegał w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie dostępne, z
wyjątkiem tych, o których jest mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonych w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
13.4. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli ofertę.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
14. Protesty i odwołania.
14.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
14.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP.
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Część II
OFERTA
Do:
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych
Przebendów 44
39-308 Wadowice Górne
W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne na:
“Dostawę ciągnika rolniczego”, zgodnego z wymogami technicznymi określonymi w Specyfikacji
technicznej (Część III SIWZ), nr postępowania 2/2010.
Oferujemy wykonanie Zamówienia za cenę :
1) Cena za ciągnik rolniczy określony w Specyfikacji technicznej (Część III SIWZ pkt. I)
marka ............................................................., model .......................................................................:
cena netto: ....................................................................................................................................... zł.
słownie: .................................................................................................................................. złotych
plus podatek VAT ......% tj. ............................................................................................................. zł
słownie: ................................................................................................................................... złotych
cena brutto: .................................................................................................................................... zł
słownie: .................................................................................................................................. złotych
2) W cenach zawarto wszystkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi.
Dostawę objęto Zamówieniem wykonany: w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.
Oświadczam, że:
1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń,
2. uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,
3. zawarty w SIWZ wzór umowy (Część IV SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4. uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 21 dni od terminu składania ofert
określonego w SIWZ,
5. spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759) przepisów wykonawczych.
6. Oferta została złożona na ........... stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ............ do nr ............. w 1 egzemplarzu.
Integralną cześć oferty stanowią załączniki o numerach od 1 do 3.
UWAGI:
1. Ofertę, wraz z załącznikami należy złożyć wg załączonych wzorów.
2. Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
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Nazwa wykonawcy .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy (wraz z kodem) ...................................................................................................
.............................................................................................................................................................
tel. (kierunkowy) .............. tel. ................................................., fax ..................................................
REGON ..............................................................................................................................................
NIP .....................................................................................................................................................
Nr konta na które będą regulowane należności:
.............................................................................................................................................................
Internet: http// .....................................................................................................................................
e-mail ..................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .........................................................................
Nr tel. Do kontaktu: (kierunkowy) : (......................) ..........................................................................

........................................, dn. ................................

..................................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

załączniki do oferty:
zał. Nr 1. pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 i ust. 2 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
zał. Nr 2. aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego
w zakresie objętym Zamówieniem oraz zawierający nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania firmy,
zał. Nr 3. specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu.
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Załącznik Nr 1
do oferty

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup ciągnika rolniczego posiadającym napęd na dwie
osie z pługiem odśnieżnym przeznaczonym do prac komunalnych.
oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.):
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.)

.................................., dn. ..................... 2010 r.

.............................................................
(podpis osób uprawnionych)

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................
Adres Wykonawcy .............................................................................................
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Część III
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawę 1 sztuki fabrycznie nowego , ciągnika
rolniczego posiadający napęd na dwie osie .
2. wymagane warunki techniczne
2.1. Silnik:
- turbodoładowany, chłodzony cieczą
- pojemność silnika ccm – nie mniej niż 4156
- moc według DIN kW/KM nie mniej niż 60/82
- posiadający homologację zgodną z polskimi przepisami: EURO III,
2.2. Nadwozie (kabina):
- 2 drzwiowa, uchylna pokrywa dachu, uchylne okna boczne i tylne,
- przyciemniane szyby
- wentylacja i ogrzewanie,
- fotel kierowcy + siedzenie pasażera
- klimatyzacja
- radio odtwarzacz
2.3.Skrzynia przekładniowa:
- synchronizowana,
- liczba biegów: tył – 2; przód – 10.
- szybkość 4WD nie mniej 40 km/h
- bieg pełzający
2.4.Hydraulika i podnośniki:
- typ regulowany manualny
- trzypunktowy układ zawieszenia
- udźwig podnośnika nie mniej niż kN – 41,5
- ciśnienie robocze nie mniej niż MPa – 19
- wydajność pompy nie mniej niż l/min -50
- wyjście hydrauliczne minimum 6 szt.
2.5.Dodatkowe parametry:
- przedni TUZ
- przedni WOM
- hak holowniczy hitcha,
- lampa ostrzegawcza
8.Gwarancja: min. 18 miesięcy.
Naprawa w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii sprzętu u użytkownika.
Instrukcja obsługi w języku Polskim (opis techniczny)
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Część IV
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR .......................
zawarta w dniu ........................., w Przebendowie pomiędzy
Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych
Przebendów 44 ,39-308 Wadowice Górne , NIP: 871-10-20-490, zwanym dalej w tekście
“Zamawiającym”.
Reprezentowanym przez: Marian Żmuda – Dyrektor Zakładu
a
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................... NIP ................................
zwany dalej “:Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. .....................................................................
2 .......................................................................
W

wyniku

przeprowadzenia

postępowania

znak

GZGK

2/2010,

w

trybie

przetargu

nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 Euro została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego, homologowanego ciągnika
rolniczego
marki .............., typ ........... - rok produkcji ..........., o parametrach technicznych określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie
obsługi i eksploatacji ciągnika.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowi integralną cześć
niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych Przebendów 44 , w terminie 60 dni od dnia
podpisania umowy.
2. O terminie dostawy ciągnika Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem (dopuszczalne jest zgłoszenie faksem).
3. W dniu dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w
zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu oraz przekaże Zamawiającemu odpowiednia dokumentację
dopuszczając pojazd do ruchu drogowego w Polsce i instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim.

10
§3
1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:
a) cena netto: ..................................... zł, (słownie ...................................................... złotych)
b) podatek VAT .........%, tj. ............................. zł (słownie .................................................. złotych)
c) cena brutto: .................................. zł, (słownie .................................................................. złotych)
§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy na podstawie faktury
wystawionej po podpisaniu Zamawiającego protokołu odbioru.
2. Przez realizację przedmiotu umowy rozumie się dostawę kompletnego ciągnika o parametrach
żądanych w SIWZ wraz z całą niezbędną dokumentacją oraz wykonanie szkolenia w zakresie
obsługi.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy nie zostaną wykryte żadne wady w
dostarczonym pojeździe lub niekompletności w dokumentach Zamawiający niezwłocznie dokona
jego odbioru, co potwierdzi w protokole odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to wyznaczony zostanie nowy termin odbioru przedmiotu
umowy, przy czym wyznaczenie nowego terminu odbioru przedmiotu umowy nie powoduje utraty
prawa do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy.
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający:
a) może odstąpić od umowy,
b) może żądać dostarczenia nowego pojazdu, wolnego od wad, ustalając nowy termin odbioru
przedmiotu umowy, przy czym wyznaczenie nowego terminu odbioru przedmiotu umowy nie
powoduje straty prawa do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za niedotrzymanie
terminu realizacji.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru w
terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz terminów dokonywania napraw
gwarancyjnych – 0,2% ceny umownej brutto, za każdy dzień zwłoki ponad podane w ofercie
odpowiednio terminy realizacji przedmiotu umowy lub usuwania awarii i usterek w okresie
gwarancyjnym,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% ceny umownej
brutto,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej brutto za
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji
określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody,
jaką poniosły w wyniku wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z
umowy przez druga stronę, w przypadku gdy szkoda przewyższała wysokość kar umownych.
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§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ......... miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot
umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Wszelkie usterki/awarie w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte przez Wykonawcę
niezwłocznie, nie później niż w terminie 1-dniowym od dnia pisemnego (bądź faksem)
zawiadomienia przez Zamawiającego o powstałych usterkach/awariach.
3. W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca pokrywa wszelkie koszty
transportu pojazdu do i z miejsca naprawy.
4. W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w pkt 2,
Wykonawca dostarczy nieodpłatnie na żądanie Zamawiającego pojazd zastępczy o równoważnych
parametrach na czas trwania naprawy. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kary umownej
z tytułu niezachowania terminu naprawy.
§7
Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowane mają przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawa “Prawo zamówień publicznych”.
§9
Wszystkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą się starały
rozstrzygnąć polubownie. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygnie sad właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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