ZP.341-26/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
realizowanego z udziałem środków finansowych UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Projekt pod nazwą
“ Dostawa dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy)
do OSP Klimaszewnica i Słucz

w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej

oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie
jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”

Zamawiający: Gmina Radziłów reprezentowana przez Urząd Gminy Radziłów
ADRES: ul. Plac 500-lecia 14 19-213 Radziłów
tel. 086 2737110,
fax 086 2737110
NIP 719-11-92-740
poczta elektroniczna ( e-mail): wojt@gminaradzilow.pl
strona internetowa zamawiającego : www.radzilow.pl
Godziny urzędowania: 7.30-15.45

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010r nr. 113 poz.759 z późniejszymi zmianami).

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem dostawy jest dostawa dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych

z wyposażeniem

(sprzęt ratowniczy) do OSP Klimaszewnica i Słucz . Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie
z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20.1.2006 r. w sprawie gospodarki
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (konkretny numer zostanie podany w trakcie
realizacji zamówienia).Miejsce dostawy: Radziłów , plac Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14.
1.

Szczegółowy zakres przedmiotu dostawy został określony w załączniku nr 4 do SIWZ.

2.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 34144210-3 Wozy strażackie.

3.

Zakupione rzeczy wymienione w pkt. 1 przeznaczone będą na cele związane z ochroną przeciwpożarową.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie przelewu na konto DOSTAWCY w terminie 30 dni od wystawienia faktury
przez ZAMAWIAJACEGO oraz po spełnieniu warunków określonych w projekcie umowy
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IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJACY nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE
ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. OFERTY WARIANTOWE
ZAMAWIAJACY nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
ZAMAWIAJACY nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia do: 28-04-2011r.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się DOSTAWCY, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek

ich posiadania.Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia.
2) Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się DOSTAWCÓW, którzy podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów na zasadzie –
spełnia / nie spełnia.
4) Dostawca 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.
Dostawca 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 wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy
Prawo zamówień publicznych).
5) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku o którym mowa w dziale IX pkt.1 ppkt. d polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji,
o której mowa w dziale X pkt. 1 ppkt.4 dotyczącej tych podmiotów.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
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W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych
w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu w związku z art. 24 ust.1 i 2 Ustawy PZP. Wzór oświadczeniazałącznik nr 2 SIWZ.
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 (minimum jednej dostawy
lekkiego samochodu ratownictwa technicznego lub średniego lub ciężkiego ratowniczo - gaśniczego o wartości
minimum 250 000 zł każdy wraz z referencjami)
3)

sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania
i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten
okres;

4)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ,że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
minimum 250 000,00 zł

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
wykonawca składa następujące dokumenty
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ;
2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstw ( KRS lub równoważne) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO,
DOSTAWCA składa następujące dokumenty:
1) opis parametrów techniczno -użytkowych - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 4
2)

świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem
MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). Świadectwo dopuszczenia wraz ze stroną „Dane
techniczne.” dołączone do oferty na dzień składania oferty.

3) aktualne świadectwo homologacji podwozia
4.

Pozostałe niezbędne dokumenty:

4.1. formularz ofertowy- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,
4.2. pełnomocnictwo wynikające z wymogów art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia

Dokumenty wymienione w rozdziale X winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania DOSTAWCY
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej
5.

DOSTAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1. Jeżeli DOSTAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1)
2)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

3)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie

4)

składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp
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5.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym DOSTAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym DOSTAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.3. Dokumenty o których mowa w pkt. 5.1. ppkt 1,3,4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem

terminu do składania ofert, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 5.1. ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. DOSTAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
6.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Dostawcy są zobowiązani ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,
które winno zostać dołączone do oferty przetargowej.
6.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów w oryginale lub kopii potwierdzonych notarialnie, które należy również załączyć do oferty;
6.3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.
6.4. Pełnomocnik podpisuje Formularz Oferty i pozostałe dokumenty Wymagane w SIWZ.
6.5. Każdy z DOSTAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty

wymienione

w punkcie 6.1 i 6. 2 potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
6.6 Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

XI.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI
1.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pocztą,
drogą elektroniczną lub faxem. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczna, lub

faksem,

zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
2.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą poczty
elektronicznej lub faksu.

3.

Każdy DOSTAWCA może się zwrócić się do ZAMAWIAJACEGO o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. ZAMAWIAJACY udzieli wyjaśnień niezwłocznie, wszystkim DOSTAWCOM, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia ,jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do ZAMAWIAJĄCEGO nie później,
niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje zorganizowania zebrania z DOSTAWCAMI.

5.

Do porozumiewania się z DOSTAWCAMI osobą upoważnioną jest Krzysztof Milewski – tel. 086 2737114
milewski@gminaradzilow.pl

XII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1.
2.

ZAMAWIAJACY wymaga złożenia wadium w kwocie 16 000,00 zł
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730
i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

XIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ
DOSTAWCY pozostają związani oferta przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY
1.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny z wykorzystaniem formularzy
stanowiących załączniki do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami przez
przysięgłych na język polski.

2.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3.

DOSTAWCA może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedna ofertę, która musi odpowiadać treści SIWZ.

4.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób upoważnionych do reprezentowania DOSTAWCY. W przypadku
podpisania oferty i załączników przez inne osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym DOSTAWCA zobowiązany
jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii dokumentu poświadczonego za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub osoby upoważnionej do reprezentowania DOSTAWCY wymienione w dokumencie
rejestracyjnym. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres udzielonego pełnomocnictwa.

5.

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej
specyfikacji.

6.

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem upoważnionego przedstawiciela
DOSTAWCY.

7.

Dokumenty oferty stanowiące kserokopie z oryginału muszą być opatrzone pieczęcią „za zgodność z oryginałem”
i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela DOSTAWCY.

8.

DOSTAWCA może wprowadzić zmiany, poprawki lub modyfikacje do złożonej oferty pod warunkiem, że ZAMAWIAJACY
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem do składania ofert, według zasad
określonych dla złożenia oferty, z dopiskiem „Zmiana”.

9.

DOSTAWCA ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie
zawiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie”.

10. DOSTAWCA nie może wprowadzić zmian lub wycofać złożonej oferty po upływie terminu do składania ofert.
11. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, a DOSTAWCA zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem
„Zastrzeżona część oferty”. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
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których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności DOSTAWCA nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie) oznakowane następująco: „Oferta przetargowa
na dostawę dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych
Klimaszewnica i Słucz .- nie otwierać przed – 25.10.2010r. godz. 9

z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP
45

oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia

oferty. Koperta winna zostać opatrzona dokładnym adresem DOSTAWCY (pieczęć firmowa), aby w przypadku złożenia
oferty po terminie ZAMAWIAJACY mógł ją odesłać bez otwierania DOSTAWCY. W przypadku braku ww. danych
ZAMAWIAJACY nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 Sekretariat do dnia: 28.10.2010r. godz. 930

2.

Otwarcie dnia 28.10.2010 o godz. 945 w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów - sala konferencyjna

3.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert

4.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle na pisemny wniosek oferenta Wykonawcy
protokół z sesji otwarcia.

5.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odesłane bez otwierania.

6.

ZAMAWIAJACY może żądać udzielenia przez DOSTAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści

7.

ZAMAWIAJACY poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki

złożonych przez nich ofert.

zgodnie z przepisem art. 87 ust.2 ustawy , niezwłocznie zawiadamiając o tym DOSTAWCĘ, którego oferta została
poprawiona.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania ZAMAWIAJĄCEGO określone w niniejszej specyfikacji
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie DOSTAWCA z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi
przepisami dostawy przedmiotu zamówienia.

2.

Cenę oferty należy określić w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.

DOSTAWCA ma obowiązek podać w Formularzu Oferty cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz zastosowaną
stawkę i wartość podatku VAT.

4.

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej
SIWZ.

5.

Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności cło, akcyzę i podatki –w tym podatek VAT.

6.

ZAMAWIAJACY nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Kryteria oceny ofert:
Cena za realizacje przedmiotu zamówienia

-

100%.
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2. Kryterium łącznej ceny za realizacje przedmiotu zamówienia. Punktacja przyznawana będzie wg. wzoru ( dotyczy
oceny przez jednego członka komisji przetargowej):
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn/Cb x 100 = ilość punktów
gdzie:
Cn –cena najniższa,
Cb – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
3. Wynik:
Po dokonaniu oceny ofert przez poszczególnych członków komisji przetargowej nastąpi podsumowanie przyznanych przez
każdego z punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE

OFERTY

W

CELU

ZAWARCIA

UMOWY

W

SPRAWIE

ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO
1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJACY zawiadamia jednocześnie DOSTAWCÓW, którzy
złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres DOSTAWCY, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firm) siedziby i adresy DOSTAWCY którzy

złożyli oferty ,a także punktację przyznaną ofertą

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
b) DOSTAWCACH, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
c) DOSTAWCACH, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne-jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo

zapytania o cenę
d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJACY zamieszcza informacje, o których mowa wyżej
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy ZAMAWIAJACY powiadomi DOSTAWCĘ odrębnym pismem.
4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli to zamówienie zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną i każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt jej otrzymania albo 15 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez DOSTAWCÓW wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia

DOSTAWCY zobowiązani przed zawarciem umowy przedłożyć ZAMAWIAJACEMU dokument (umowę) określającej
podstawy i zasady wspólnej realizacji

zamówienia. Dokument określający zasady współdziałania wszystkich

DOSTAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać zawarty na okres nie krótszy jak termin
wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
6. W przypadku, gdy okaże się, że DOSTAWCA, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub
będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, ZAMAWIAJACY wybierze najkorzystniejsza
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spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust.1

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
ZAMAWIAJACY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZAMAWIAJACY zawrze umowę z DOSTAWCĄ, który przedłoży najkorzystniejsza ofertę na warunkach i z uwzględnieniem
postanowień przedstawionych w projekcie umowy.

XX.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późniejszymi zmianami).

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 Ustawy Pzp i nie podleganiu wykluczeniu art. 24 ust 1 PZP
Załącznik nr 3 - doświadczenie zawodowe,
Załącznik nr 4 – opis parametrów techniczno-użytkowych
Załącznik nr 5 - projekt umowy.

ZATWIERDZAM dnia……………………….
Wójt Gminy Radziłów…………………………

9

Załącznik nr 1 do SIWZ

Dane dotyczące oferenta
Nazwa........................................................................................................................................................
Siedziba.....................................................................................................................................................
Nr telefonu/faks/e-mail...............................................................................................................................
nr NIP..........................................................................................................................................................

OFERTA
1.

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Dostawa dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy)
do OSP Klimaszewnica i Słucz.

Zgodnie z otrzymanym opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy dostawę następującego samochodu
Nazwa pojazdu: .......................................................................
Marka: ....................................................................................
Model: .....................................................................................
Typ: ........................................................................................
Rok produkcji…………………………………………………………….
Za kwotę netto………………………………………………….zł
Plus podatek VAT……………..% w kwocie……………….zł
Koszt brutto…………………………………zł
Kwota powyższa jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje zapłatę za wykonanie wszelkich dostaw i usług
przewidzianych w SIWZ oraz Specyfikacji technicznej dla lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych.
Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia: 28-04-2011r.
2. Zapoznałem się z dokumentacją przetargową i nie wnoszę zastrzeżeń do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, załączników do niej w tym do projektu umowy i specyfikacji technicznej dla samochodu
pożarniczego
3.

Okres gwarancji na pojazd 36 miesięcy

4.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni .

5.

Podwykonawcy. Do realizacji zadania zatrudnię / nie zatrudnię podwykonawców, którzy realizować będą niżej
wskazaną część zadania
..............................................................................................................................................................................

6. Informujemy, że miejscem serwisowania samochodu będzie
..............................................................................................................................................................................
wskazać dokładny adres wraz z podaniem pełnej nazwy jednostki
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7. Oświadczamy, że naprawy w siedzibie zamawiającego lub miejscu postoju pojazdu, będą rozpoczynane przez
uprawnionych pracowników naszej firmy przed upływem.................. godzin, od powiadomienia przez
zamawiającego (telefonicznie, faksem lub drogą pocztową ).
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k. oświadczamy, że oferowany samochód jest wolny od wad
prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, a także
nie jest przedmiotem zabezpieczenia.
9. Imię, nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy………………………
Integralną część oferty stanowią niżej wymienione załączniki w ilości ..........stron
1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczania art. 24 ust. 1 i 2
PZP, zaświadczenia ZUS, US, KRS, KRK.

2.

Zestawienie zrealizowanych dostaw oraz referencje poświadczające spełnianie warunku udziału w
postępowaniu.

3.
4.
5.

Świadectwo dopuszczenia pojazdu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski
Aktualne świadectwo homologacji podwozia
Wypełniona specyfikacja techniczna dla lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych

Inne ……………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie oferenta
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………
______________________________________
(data podpisania imię i nazwisko)
czytelny podpis (pieczęć) Wykonawcy
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Składane w postępowaniu na “ Dostawa dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych
z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy)
„ Poprawa ochrony przeciwpożarowej

do OSP Klimaszewnica i Słucz w ramach zadania p.n.
oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych

i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na

terenie Gminy Radziłów

w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”
W imieniu firmy............................................................................................................................
z siedzibą w...................................................................................................................................

Oświadczam że:

1.

Reprezentowana przeze mnie firma spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.

2.

Reprezentowana przeze mnie firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
z przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.

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

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

(miejscowość, data)

( czytelny podpis /y wykonawcy )
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Załącznik nr. 3

Informacja o zrealizowanych dostawach *
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

“ Dostawa dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy)
do OSP Klimaszewnica i Słucz w ramach zadania p.n. „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz
jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek
OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.”
oświadczamy, że zrealizowaliśmy z należytą starannością następujące dostawy,:

Termin
Lp.

Przedmiot dostawy**

Zamawiający

Wartość

wykonywania

(pełna nazwa i

dostawy

data

adres)

( zł brutto )

przekazania
zamawiającemu

* Należy wskazać, co najmniej jedne wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) dostawy (zamówienia) o wartości nie
mniejszej niż 250 000 zł brutto każda, których przedmiotem były lekkie samochody
ratownictwa technicznego lub średniego lub ciężkiego ratowniczo - gaśniczego, oraz
dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
** Należy podać :
a/. Nazwę pojazdu
b/. Markę
c/. Model
d/. Typ ( średni lub ciężki )

....................................................
podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr. 4

Specyfikacja techniczna dwóch lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy)
do OSP Klimaszewnica i Słucz
L.p
.
1

Nazwa/ Wyszczególnienie
Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy
- OSP Słucz

Wyposażenie do lekkiego samochodu
ratowniczo - gaśniczego
Aparat powietrzny(typ nadciśnieniowy) z
maską
Kamizelka ostrzegawcza z paskami
odblaskowymi
Linka strażacka ratownicza 30 m.
Gaśnica proszkowa 12 kg ABC
Siekiera ciesielska
Topór strażacki ciężki

Ilość
(szt.)
1

1

Typ
Rodzaj
(nie
(nie gorsze
Główne parametry (nie gorsze niż)
gorszy
niż)
niż)
lekki
rat.-ga Moc silnika 170 KM, kabinę zespoloną, w układzie miejsc 1+1+4
śn.
-nadwozie – w całości wykonane z materiałów kompozytowych
-układ schowków: 5 (2+2+1)
-żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne -zbiornik wody o
pojemności - 1000 l (kompozytowy)
-zbiornik środka pianotwórczego o pojemności – 100 l (kompozytowy)
-autopompę typ A 8/8 o wydajności min. 1000 l/min przy 8 barach
-linię szybkiego natarcia o długości węża 40 mb z prądownicą
(napęd zwijadła elektryczny i ręczny)
-dozownik środka pianotwórczego radioodtwarzacz CD i klimatyzacja
-sprzęt łączności radiowej (Motorola GM 360)
-pneumatyczno-elektryczny maszt oświetleniowy z głowicą - 2x1000 W
-wyciągarkę elektryczną - uciąg 4 t
Fenzy
X-pro

6
2
1
1
1

Szufla
Szpadel

1
2

Młot
Motopompa pływająca M 8/3
Agregat prądotwórczy 2,5 kVa
Zestaw znaków ostrzegawczych
Klucz do hydrantów nadziemnych

1
1
1
1
2

Fiskars
Fiskars

Eisemann
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„spełnia”

„nie spełnia”
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„spełnia”
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2

Klucz do hydrantów podziemnych
Klucz do łączników pożarniczych
Podpinka 1600
Klucze do pokryw studzienek
Stojak hydrantowy 80

1
3
3
1
1

Kosz do smoka ssawnego

1

Linka do linii ssawnej 20 mb
Pływak z zatrzaśnikiem

2
1

Prądnica pianowa klasy PP4

1

Prądnica pianowa klasy PP2
Prądownica PW-52 Turbo-Jet

1
2

Turboflash

Prądownica wodna PW-75 (prosta)

2

PW 75/R

Przełącznik 110/75
Przełącznik 75/52

1
2

Rozdzielacz G - 75/52-75-52 (B/C - B-C)
Smok ssawny 110
Wąż do zasysania środka pianotwórczego,
dł. 1,5m. z nasadą 52

1
1

Wąż ssawny 110-2500 Ł , PCV
Wąż tłoczony W-52-20- ŁA

2
6

Bezalin

Wąż tłoczony W-75-5- ŁA
Wąż tłoczony W-75-20- ŁA

1
8

Bezalin
Bezalin

Wytwornica pianowa WP 2-75
Wytwornica pianowa WP 4-75 (Nasada
tłoczna 52)
Zbieracz 2x75/110

1

WP 2/75

Linka holownicza stalowa
Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy
- OSP Klimaszewnica

1
1

400
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1

1
1
lekki

rat.-ga Moc silnika 170 KM, kabinę zespoloną, w układzie miejsc 1+1+4
śn.
-nadwozie – w całości wykonane z materiałów kompozytowych
-układ schowków: 5 (2+2+1)
-żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne -zbiornik wody o
pojemności - 1000 l (kompozytowy)
-zbiornik środka pianotwórczego o pojemności – 100 l (kompozytowy)
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-autopompę typ A 8/8 o wydajności min. 1000 l/min przy 8 barach
-linię szybkiego natarcia o długości węża 40 mb z prądownicą (napęd
zwijadła elektryczny i ręczny)
-dozownik środka pianotwórczego radioodtwarzacz CD i klimatyzacja
-sprzęt łączności radiowej (Motorola GM 360)
-pneumatyczno-elektryczny maszt oświetleniowy z głowicą - 2x1000 W
-wyciągarkę elektryczną - uciąg 4 t
8.

Wyposażenie do lekkiego samochodu
ratowniczo - gaśniczego
Aparat powietrzny(typ nadciśnieniowy) z
maską
Kamizelka ostrzegawcza z paskami
odblaskowymi
Linka strażacka ratownicza 30 m.

1

Gaśnica proszkowa 12 kg ABC
Siekiera ciesielska
Topór strażacki ciężki

1
1
1

Szufla
Szpadel
Agregat prądotwórczy 2,5 kVa
Zestaw znaków ostrzegawczych
Klucz do hydrantów nadziemnych
Klucz do hydrantów podziemnych
Klucz do łączników pożarniczych
Podpinka 1600
Klucze do pokryw studzienek
Stojak hydrantowy 80

2
1
1
1
2
1
3
4
2
1

Fenzy
X-pro

6
2

Fiskars
Fiskars
Eisemann
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„nie spełnia”
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Uwaga ! :
* - Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane
wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej
treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
*\Producent przeszkoli z zakresu obsługi pojazdu wytypowaną przez Zamawiającego osobę.
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Załącznik nr. 5

- projekt umowy –
UMOWA Nr 341/…../10

Zawarta w dniu………………………………. w …………………………………
pomiędzy Gminą Radziłów reprezentowana przez Urząd Gminy Radziłów zwaną dalej
Zamawiającym, którą reprezentuje:
Wójt Gminy Robert Ziemkiewicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Jakubczyk
a (nazwa Wykonawcy)...........................................................................................
adres Wykonawcy..............................................................................................
NIP...........................................
REGON...........................................
reprezentowany przez ............................................................zwanym dalej Wykonawcą
; o następującej treści
§ 1.
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę dwóch lekkich
samochodów ratowniczo - gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP Klimaszewnica
i Słucz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007 – 2013 Projekt pod nazwą “ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości
usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na
terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych.” Zamawiający
kupuje a Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu
lekkiego samochodu ratownictwa technicznego opisanego w § 2 ust. 1, a także
wykonania czynności określonych w § 6 ust. 3.
§ 2.
1. Przedmiotem zakupu są fabrycznie nowe dwa lekkie samochody ratowniczogaśnicze nazwa……………, marka……………, model………… typ……..., rok produkcji
…………., wraz z wyposażeniem, spełniające wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako opis przedmiotu zamówienia.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określa składający się na ofertę
Wykonawcy załącznik nr 1 „ Specyfikacja techniczna dwóch lekkich samochodów
ratowniczo – gaśniczych z wyposażeniem (sprzęt ratowniczy) do OSP Klimaszewnica i
Słucz” złożony przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie Zamawiającego z zakresu
obsługi podstawowej samochodów pożarniczych.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia
28-04-2010 r.
2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia należy rozumieć:
1) protokolarne wydanie samochodów Zamawiającemu,
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2) protokolarne wydanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji samochodów,
wymaganej przez Zamawiającego oraz niezbędnej do zarejestrowania
samochodów,
3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi samochodów,
§ 4.
1.
Wykonawca otrzyma za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
wynagrodzenie zgodne z złożoną ofertą przetargową, w kwocie: ……………….. zł
brutto: ( słownie: …………...........……………..............zł), obejmującą cenę netto
…………………….. zł oraz podatek wg VAT ……%, w kwocie …………….. zł
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty
związane z wykonywaniem umowy.
3. Cena ustalona w ust. 1 pozostaje niezmienna do zakończenia realizacji zadania
objętego niniejszą umową.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę na podstawie
bezusterkowego protokółu odbioru ( przekazania ) samochodów oraz poprawnie
wystawionej faktury VAT.
5. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu .
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury,
Zamawiający nie będzie związany terminem, o którym mowa w ust 5.
§ 5.
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, strony
wyznaczają następujące osoby:
1)Zamawiający – ………………………………………………………………………………………...
2)Wykonawca:
imię i nazwisko osoby , stanowisko, telefon kontaktowy
§ 6.
1.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z
warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz
postanowieniami umowy;
2.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,
jak za własne działania lub zaniechanie.
3.
Wykonawca, jako realizujący zamówienie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Projekt pod nazwą
„ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń
naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie
Gminy Radziłów w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych” zobowiązuje
się do:
1)
umożliwienia wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych
związanych z realizowanym projektem;
2)
przechowywania dokumentacji związanej z realizacja projektu do dnia
…………………………………. roku ( chyba, że z odrębnych przepisów wynikają
terminy dłuższe) w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo
oraz
do
poinformowania
Zamawiającego
o miejscu
przechowywania
dokumentów związanych z realizowanym projektem;
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3)

w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o
którym mowa w pkt. 2., Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o
miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym projektem w
terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
4)
w przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt. 2,
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu
określonego w pkt. 2. W tym zakresie nie stosuje się przepisów dotyczących
zmiany umowy.
5)
dokumentacja, o której mowa w pkt. 2 przechowywana będzie w formie
oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, z możliwością
przechowywania na powszechnie uznanych nośnikach danych.
4. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że:
1)
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 –
2013 Projekt pod nazwą „ Poprawa ochrony przeciwpożarowej oraz jakości
usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez
wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów w specjalistyczne
pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.).
2)
został poinformowany w myśl art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych,
że :
a) administratorem danych osobowych jest Gmina Radziłów
b) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich
poprawiania,
c) dobrowolnie podaje swoje dane osobowe,
d) informacje podane przeze Wykonawcę w dokumentach projektowych są
prawdziwe.
§ 7.
Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:
1/ odebranie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż siedem dni
roboczych od daty powiadomienia o gotowości przekazania samochodów,
2/ zapłata umówionego wynagrodzenia.
§ 8.
1.
Odbiór
przedmiotu
zamówienia
będzie
potwierdzony
protokółem
zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez strony.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pojazdy do odbioru z wyprzedzeniem minimum
siedmiu dni roboczych, przedkładając dokumenty niezbędne do zarejestrowania
pojazdów, w tym kartę pojazdu, świadectwa homologacji.
3.
Wraz z dostawą samochodów Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu dokument wydany przez uprawnioną instytucję potwierdzający
zgodność
pojazdów
z
wymaganiami
określonymi
dla
samochodów
ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, a
także dokumenty gwarancyjne.
4. Data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana, jako data
realizacji dostawy samochodów.
5. Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać, co najmniej:
1)
opis przedmiotu dostawy;
2)
potwierdzenie ilościowego-jakościowego wyposażenia samochodów;
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3)

datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób upoważnionych ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży Zamawiającemu, przechodzą na niego
wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
7. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodów pożarniczych, nastąpi przed
terminem odbioru samochodów w siedzibie Wykonawcy.
§ 9.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży .
Okresy gwarancji wynoszą:
1)
na samochód ( podwozie i nadwozie ) – …………………………………………….,
2)
na działanie układu wodno – pianowego - ………………………………………..,
licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokółu zdawczo-odbiorczego.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie sprzedaży
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten zobowiązuje się bez
zbędnej zwłoki, w terminie uzgodnionym z zamawiającym do ich bezpłatnego
usunięcia.
4. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje
Wykonawca.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób
trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu
sprzedaży.
§ 10.
1.
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
będą naliczane następujące kary umowne.
1) Za niewykonanie zobowiązania w terminie określonym w § 2ust.1 i § 9 ust.3
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za
które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w§ 4 ust. 1
3) W innych niż określone w wyżej przypadkach nienależytego wykonania
zobowiązania przez Wykonawcę w wysokości 5 % wynagrodzenia o którym mowa w
§ 4 ust. 1.
2. Jeżeli opóźnienie w realizacji umowy przez Wykonawcę będzie przyczyną utraty
dotacji pozyskanych przez Gminę Radziłów z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Projekt pod nazwą “ Poprawa
ochrony przeciwpożarowej oraz jakości usuwania skutków zagrożeń naturalnych i
poważnych awarii poprzez wyposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Radziłów
w specjalistyczne pojazdy i sprzęt do akcji ratowniczych” Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu dodatkową karę w wysokości utraconej dotacji.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający udokumentuje Wykonawcy iż
przyczyną utraty dotacji było opóźnienie Wykonawcy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.
5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza
wysokość kar umownych.
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6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej
z należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia
§ 11.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu
prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
1)
zmiany osób określonych w § 5,
2)
zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności, na które
strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których, nie
przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego,
2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz.
otrzymuje Wykonawca i 2 egz. Zamawiający.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

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

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