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                                                                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów terenowych typu pick-up spełniającego 

następujące wymagania szczegółowe:  

Wymagania podstawowe 

1 samochód z homologacją sam. ciężarowego, fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu nie starszy niż 
2019 r. 

2 silnik wysokoprężny (diesel) o pojemności skokowej 2300-2600 cm3 

3 moc co najmniej 150 KM, maksymalny moment obrotowy min.400 NM 

4 napęd 4x4  

5 pojemność zbiornika paliwa min. 70 litrów 

6 nadwozie typu pick-up, podwójna kabina 

7 sześciostopniowa manualna skrzynia biegów   

8  przestrzeń ładunkowa zabezpieczona za pomocą rolety aluminiowej zamykanej na klucz, 
 wyłożona blachą aluminiową ryflowaną 
 9 poziom emisji zanieczyszczeń min EURO 6  

10 średnie spalanie paliwa poniżej 10 litrów, wg danych fabrycznych 

11 ABS, EBD, system stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji 

12 centralny zamek sterowany pilotem, immobiliser 

13 prześwit co najmniej 250 mm 

14 kąt natarcia(stopnie) min.29, kąt zejścia(stopnie) min.24  

15 wspomaganie kierownicy 

16 ładowność min. 1000 kg 

17 czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

18 klimatyzacja automatyczna lub manualna 

19 przednie lampy przeciwmgłowe i światła do jazdy dziennej 

20 koło zapasowe pełnowymiarowe 

21 hak holowniczy 

22 koła 17” z felgami stalowymi i oponami o szerokości co najmniej 245 – opony wielosezonowe 
uniwersalne (opony o bieżnikowaniu terenowym) 

23 radio z głośnikami 

24 dywaniki gumowe do wnętrza 

25 kolor nadwozia - metalik ciemne odcienie zieleni ewentualnie czerni, szarości 

26 instrukcje w języku polskim 

27 pakiet ubezpieczenia na pierwszy rok użytkowania zawierający ubezpieczenie AC, OC, NW 

28 gwarancja na samochód na okres minimum 2 lata 

29 Metalowa osłona podwozia 

30 Długość przedziału ładunkowego nie mniej niż 150 cm 

31 Masa własna pojazdu nie większa niż 2500 kg 
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                                                                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

    ...................................., dnia................2020 r. 

                    (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

 

NAZWA FIRMY:  

REGON FIRMY:  

NIP FIRMY:  

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr 

domu, nr lokalu, województwo, powiat: 

 

Numer telefonu:  

Internet:  http:// 

E-mail:  

Zarejestrowana w  

Pod numerem:  

 

Do: 

Park Narodowy „Ujście Warty”  

Chyrzyno 1 

69-113 Górzyca 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego organizowanego przez Park Narodowy „Ujście Warty” pn.:  

„dostawa dwóch samochodów  terenowych typu pick-up 

Samochód: 

Samochód 1 2 

Producent 
  

Marka/ model 
  

1. Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia 

 

 

Wymagania podstawowe Parametry oferowane 

1 samochód z homologacją sam. ciężarowego, fabrycznie nowy, 
rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2019 r. 

 

2 silnik wysokoprężny (diesel) o pojemności skokowej 2300-
2600 cm3 

 

3 moc co najmniej 150 KM, maksymalny moment obrotowy 
min.400 NM 

 

4 napęd 4x4   

5 pojemność zbiornika paliwa min. 70 litrów  

6 nadwozie typu pick-up, podwójna kabina  

7 sześciostopniowa manualna skrzynia biegów    

8  przestrzeń ładunkowa zabezpieczona za pomocą rolety 
aluminiowej zamykanej na klucz, 
 wyłożona blachą aluminiową ryflowaną 
 

 

9 poziom emisji zanieczyszczeń min EURO 6   
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10 średnie spalanie paliwa poniżej 10 litrów, wg danych 
fabrycznych 

 

11 ABS, EBD, system stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji  

12 centralny zamek sterowany pilotem, immobiliser  

13 prześwit co najmniej 250 mm  

14 kąt natarcia(stopnie) min.29, kąt zejścia(stopnie) min.24   

15 wspomaganie kierownicy  

16 ładowność min. 1000 kg  

17 czujniki parkowania z przodu i z tyłu  

18 klimatyzacja automatyczna lub manualna  

19 przednie lampy przeciwmgłowe i światła do jazdy dziennej  

20 koło zapasowe pełnowymiarowe  

21 hak holowniczy  

22 koła 17” z felgami stalowymi i oponami o szerokości co 
najmniej 245 – opony wielosezonowe uniwersalne (opony o 
bieżnikowaniu terenowym) 

 

23 radio z głośnikami  

24 dywaniki gumowe do wnętrza  

25 kolor nadwozia - metalik ciemne odcienie zieleni ewentualnie 
czerni, szarości 

 

26 instrukcje w języku polskim  

27 pakiet ubezpieczenia na pierwszy rok użytkowania 
zawierający ubezpieczenie AC, OC, NW 

 

28 gwarancja na samochód na okres minimum 2 lata  

29 Metalowa osłona podwozia  

30 Długość przedziału ładunkowego nie mniej niż 150 cm  

31 Masa własna pojazdu nie większa niż 2500 kg  

 

2. Cena brutto za całość zamówienia w tym 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto 

w PLN 

VAT w PLN Wartość brutto w 

PLN 

1 1. samochód terenowych typu pick-up – 1 szt.    

2 pakiet ubezpieczenia na pierwszy rok użytkowania 

zawierający ubezpieczenie AC, OC, NW 

   

3 2. samochód terenowych typu pick-up – 1 szt.    

4 pakiet ubezpieczenia na pierwszy rok użytkowania 

zawierający ubezpieczenie AC, OC, NW 

   

Razem  x  
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3. Gwarancja:  

a.   .....................  miesięcy lub do ……..…. km przebiegu na części mechaniczne 

pojazdu;  

b.   .....................  miesięcy na powłoki lakiernicze;  

c.   .....................  miesięcy na perforację elementów nadwozia;  

4. Zużycie energii: zużycia paliwa w cyklu mieszanym -    ............................................ l/100km 

5. Wielkość emisji dwutlenku węgla w   ................................................ [g/km] 

6. Wielkość emisji tlenku azotu w  ................................................ [g/km] 

7. Wielkość emisji cząstek stałych w   ................................................ [g/km] 

8. Wielkość emisji węglowodorów w   ................................................ [g/km] 

9. Termin wykonania zamówienia:   ..........................................................  

10. Wystawienie faktury 

o warunki płatności:  w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

o forma płatności:  przelew  

 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z załączoną dokumentacją i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że 

otrzymaliśmy informacje do właściwego przygotowania oferty. Przedmiot oferty jest zgodny  

z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ. 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

3. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

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

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

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

 

5. Zamawiający uzna, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli 

Wykonawca wykaże/udowodni, że informacje te: 

a. Nigdzie nie zostały opublikowane, 

b. Stanowią wartość techniczną, handlową lub organizacyjną. 

Przy jednoczesnym wykazaniu jakie Wykonawca podjął kroki celem zachowania poufności tych 

informacji. 

Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

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

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

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

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

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnia, informacje te zostaną uznane za jawne. 

 

6. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp wskazuję że następujące części niniejszego zamówienia 

powierzę Podwykonawcom (jeżeli występują) 
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Lp. Część prac powierzonych 

Podwykonawcom 

Firma podwykonawcy (nazwa i adres) 

   

   

   

 

7. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem 

  TAK 

 

 NIE 

 

Oświadczamy, że cała oferta z załącznikami składa się z ........... stron. 

Integralną częścią oferty są załączniki: 

1. .………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………….. 

Ofertę podpisał/a :                    

 

 

 

                                  

(data i podpis osoby uprawnionej/nich do 

reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

 

 

(data i podpis osoby uprawnionej/nich do 

reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak postępowania : O.200.11.2019 

 6 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

O.200.11.2019 

 

 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………………

……………………………………  

 

………………………………………

………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„dostawa dwóch samochodów terenowych typu pick-up.” 

 

znak: O.200.11.2019, 

prowadzonego przez Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, oświadczam, co 

następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 

V.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

………………………………… 

 (miejscowość, data)  

………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  
w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 

 



Znak postępowania : O.200.11.2019 

 7 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt. V.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………., 

w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………

………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

………………………………… 

 (miejscowość, data)  

………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………… 

 (miejscowość, data)  

………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  
w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

O.200.11.2019 
 

Wykonawca: 

………………………………… 

 

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„dostawa dwóch samochodów terenowych typu pick-up.” 

 

znak:O.200.11.2019, 

prowadzonego przez Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 

ustawy Pzp . 

………………………………… 

 (miejscowość, data)      ………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4  ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………..…………………...........………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………… 

 (miejscowość, data)  

………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 



Znak postępowania : O.200.11.2019 

 9 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

 

…………………………………………………………… 

 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

………………………………… 

 (miejscowość, data)     ………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

  

………………………………… 

 (miejscowość, data)  

………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………………… 

 (miejscowość, data)  

………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

O.200.11.2019 

………………………………… 

 (miejscowość, data)  

 

OŚWIADCZENIE  

 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

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

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 

 

„dostawa dwóch pojazdów terenowych typu pick-up.” 

 

znak:  O.200.11.2019, 

prowadzonego przez Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, oświadczam, co 

następuje: 

  nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  

tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w  niniejszym postępowaniu* 

 

  należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)*, z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu* (należy podać nazwy i adresy 

siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

 

* - nieodpowiednie skreślić 

 

………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  

w  przypadku nieczytelnego podpisu wymagana jest pieczęć pozwalająca zidentyfikować składającego oświadczenie woli) 
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*) niepotrzebne skreślić, 

**) w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy, wskazani  

w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na 

stronie internetowej (tj. którzy w terminie złożyli oferty w niniejszym postępowaniu). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

UWAGA: 

 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

O.200.11.2019 

 

Wykaz dostaw 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„dostawa dwóch pojazdów terenowych typu pick-up.” 

 

znak:O.200.11.2019, 

 

L.p. Przedmiot dostawy 

Wartość 

przedmiotu 

dostawy 

Data 

wykonania 

Podmiot, 

na rzecz którego 

dostawa została 

wykonana 

1.      

2.  
    

 

 

 

 

W załączeniu dowody potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

PROJEKT 

O.200.11.2019  

     

U M O W A SPRZEDAŻY  

  

Zawarta w dniu  ……………………….... r. pomiędzy:  

Parkiem Narodowym ”Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca NIP: 

5981629880  reprezentowanym przez:  

Konrada Wypychowskiego – Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty”,   

- zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCY 

a:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… reprezentowaną/ym przez:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………… wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS1 

……………………………………. lub  

wypisaną/ym  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG1 pod 

numerem CEIDG 1 

……………………………………………………………………………………………………………

….. NIP: ……………………………………………..  

Regon: …………………………………………  

– zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ.  

  § 1.  

  

1. Zgodnie z ofertą złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego dla Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie 1 w sprawie O.200.11.2019, 

stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMWIAJĄCY 

kupuje dwa samochody terenowe typu pick-up. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera 

oferta, o której mowa w ust. 1. oraz SIWZ.  

2. Przedmiot umowy winien być:  

1) wyłączną własnością WYKONAWCY,  

2) wolny od obciążeń i praw osób trzecich.  

  

  § 2.   

WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na ZAMAWIAJĄCEGO własność rzeczy wymienionej  

w § 1 i wydać ją, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się, na zasadach określonych w niniejszej 

umowie, do odebrania rzeczy i zapłacenia ceny.   

  

 

 

 



Znak postępowania : O.200.11.2019 

 14 

§ 3.  

1. Strony ustaliły cenę za przedmiot umowy, wynikającą ze złożonej przez WYKONAWCĘ oferty 

na łączną kwotę  ………………… zł (słownie: ………………………………………….… zł 

brutto).   

2. Cena zostanie zapłacona nie później niż w terminie 30 dni od doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU 

faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na tej fakturze.  

3. WYKONAWCA jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po łącznym spełnieniu 

następujących czynności: wydaniu przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

dokumentami (w tym instrukcjami, gwarancjami itp.) w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, po 

uruchomieniu, demonstracji poprawności pracy i przeszkoleniu użytkowników oraz sporządzeniu 

protokołu odbioru.   

4. WYKONAWCA nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 

trzecie.  

§ 4.  

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, na który będzie udzielona 

gwarancja zgodnie ze złożoną ofertą, na okres:  

1) …...... miesięcy lub do ……. km przebiegu na części mechaniczne pojazdu;  

2) ……… miesięcy na powłoki lakiernicze;  

3) ……... miesięcy na perforację elementów nadwozia;  

2. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty gwarancyjne najpóźniej w chwili 

wydania rzeczy.  

3. Termin gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru.  

  

§ 5.  

1. Strony ustalają, że kompletny i zdatny do umówionego użytku przedmiot umowy zostanie 

dostarczony do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 30 PAŹDZIERNIKA 2020 r. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest na co najmniej 2 dni przed datą realizacji przedmiotu umowy 

stanowiącej przedmiot dostawy powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o terminie jej wykonania.  

3. Na okoliczność wydania przedmiotu umowy, jego ilości, jakości, kompletności, zgodności ze 

złożoną ofertą i niniejszą umową, sporządzony zostanie protokół odbioru i podpisany przez 

przedstawicieli obu stron.   

4. ZAMAWIAJĄCY, dysponując środkami publicznymi, zastrzega sobie prawo odmowy odbioru 

i niepodpisania protokołu odbioru, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków: ilościowych,  

jakościowych, a także niezgodności przedmiotu wydania z umową, SIWZ  i ofertą w szczególności 

wad fizycznych i prawnych.  W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługuje prawo do 

sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, jak również protokołu obioru podpisanego przez 

osoby trzecie, nieupoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO.    

 

§ 6.  

1. Strony ustalają, że:  

1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU 0,1 % ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu kompletnego przedmiotu umowy, liczony od 

terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1,  

2) WYKONAWCA może naliczyć ZAMAWIAJĄCEMU odsetki ustawowe za przekroczenie 

terminu płatności faktury,  

3) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mogą dochodzić 

odszkodowań na zasadach ogólnych.  
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§ 7.  

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu 

na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.  

§ 8.  

1. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej :  

1) w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 

dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie 

obejmującym przedmiot niniejszej umowy dla którego wskazano wartość brutto, 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie zostanie ustalona jako kwota netto 

powiększona o podatek VAT w wysokości ustalonej zgodnie z nowymi przepisami na 

dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę, stawka podatku VAT zgodna z przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę,  

2) w przypadku innej zmiany przepisów, gdy nakładają one obowiązek zmiany sposobu 

realizacji przedmiotu umowy, umowa może być zmieniona w odpowiednim zakresie, 

także w zakresie terminu realizacji jeżeli nie ma możliwości realizacji umowy zgodnie ze 

zmienionymi przepisami w dotychczasowym terminie,  

3) w innych przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Pzp lub innych przepisach prawa. 

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z Wykonawcą, na podstawie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

  

  § 9.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej.  

  

§ 10.  

Umowa sporządzona zostaje w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron.  

  

   ZAMAWIAJĄCY:                                   WYKONAWCA: 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


