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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 
dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia                                        

29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej 

„ustawą”. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

 

„ Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika  

z pługiem komunalnym dla  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Zatwierdzam: 

                                                           Piotr Jankowski- Dyrektor MOSiR 

 

 

Mława, dnia 30.09.2019r.  
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 38, 06-500 Mława , 

tel. 23/655-15-71 

e-mail: mosir@mosir.mlawa.pl  

adres strony internetowej: http://bip.mosir.mlawa.pl  

NIP: 569-17-60-034 

Godziny pracy:  

Poniedziałek-piątek 8:00  -16:00  

  

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy            

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 

39 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych                      

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika wraz z pługiem komunalnym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

3. Rodzaj zamówienia –dostawa. 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

16700000-2 –Ciągniki; 

16110000-9 – Pługi 

5. Wymagania jakie musi spełniać oferowany ciągnik: 

 Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy z pługiem komunalnym, rok produkcji 2019r. 

 Termin dostawy max. do 15.11.2019 r.  

 Dostawa do siedziby Zamawiającego: MOSiR w Mławie ul. Kopernika 38 

 Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny 

 Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 Szkolenie operatora z obsługi ciągnika i pługu w miejscu dostawy 

 

6. Wymagane parametry techniczne i wyposażenie: 

 

Wymagania techniczne ciągnika 

Rok produkcji 2019 (fabrycznie nowy) 

Silnik 

Ilość cylindrów 3 

Pojemność Max. 3000 cm3 

mailto:mosir@mosir.mlawa.pl
http://bip.mosir.mlawa.pl/
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Moc znamionowa silnika 72 KM- 75 KM 

Okres gwarancji  min. 24 m-ce 

Parametry skrzyni biegów 

Liczba biegów do przodu 12 

Liczba biegów do tyłu 12 

Pozostałe parametry techniczne 

Rewers mechaniczny po lewej stronie TAK 

Akumulator min 100 AH  TAK 

Filtr powietrza z wyrzutnikiem kurzu  TAK 

Napęd na 4 koła TAK  

Elektryczne załączanie przedniego napędu TAK 

Oś przednia 4WD z ograniczonym poślizgiem  TAK  

Opony  
Przód 280/85R24, Tył 

420/85R30 

Masa transportowa Min. 2800 kg 

Prędkość transportowa km/h Min. 40 km/h 

Wał Odbioru Mocy (WOM) tylny – ilość obrotów Min. 540/540 eco 

Hamulce pneumatyczne przyczepy 1 i 2 obwodowe TAK 

Kabina dwudrzwiowa  TAK 

Kabina z siedzeniem pasażera TAK 

Kabina klimatyzowana TAK 

Siedzenie operatora amortyzowane pneumatycznie  TAK 

Kabina z oknem dachowym uchylnym TAK 

Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem  TAK 

Radio z Bluetooth  TAK 

2 tylne, 2 przednie światła robocze  TAK  

Lusterka zewnętrzne prawe i lewe, lusterko wewnętrzne w 

kabinie 
TAK  

Belka stroboskopowa TAK 

Minimum 2 pary mechanicznych zaworów hydraulicznych     

(jedna para z przodu)  
TAK 

Dwa siłowniki wspomagania układu kierowniczego Min. 1 

Przedni podnośnik TUZ – udźwig Min. 1 500 kg 

Udźwig podnośnika tył Min. 3 000 kg 
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Suwliwy zaczep transportowy  TAK 

Zaczep polowy  TAK  

Tylny TUZ z MDC, końcówki CBM TAK 

Dodatkowy komplet kół trawnikowych  
Tył 440/80R30 BKT IT696 

Przód 300/80R24 BKT IT696 

Gaśnica  TAK 

Trójkąt ostrzegawczy  TAK 

Apteczka  TAK  

Dokumenty w języku polskim  

1. DTR z instrukcją obsługi 

2. Dopuszczenie do ruchu 

drogowego 

3. Książka serwisowa 

4. Dokumenty gwarancyjne  

Wymagania techniczne pługu komunalnego składanego hydraulicznie 

Szerokość robocza Min. 2220mm 

Pozycje robocze 4 

Sterowanie hydrauliczne pozycjami roboczymi  TAK 

Kąt skrętu  30° 

Wysokość  Min. 730mm 

Masa Max. 160 kg 

Lemiesz gumowy  500 x 150 x 30mm 

Zaczep 3 punktowy  

Pług kompatybilny z oferowanym ciągnikiem TAK  

 

8. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:  

 Okres gwarancji minimum 24 miesiące.  

 Miejsce serwisu przedmiotu zamówienia w odległości max. 70km od siedziby Zamawiającego. 

 Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawy i spełniać wymagania 

techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik 

powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych      

z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.  

 Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy jak również 

uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.  

9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 

10. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 15 

listopada 2019 r. Termin realizacji obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia i jego odbiór 

ostateczny. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie), 

 Zdolność techniczna lub zawodowa (Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu 

spełniania warunku), 

 Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć    

w wykonaniu zamówienia spełniającymi wymienione poniżej wymagania 

(Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku), 

 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu 

spełniania warunku).  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy                    

z postępowania będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postepowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia (art..22d ust.2 ustawy Pzp). 

 

 

UWAGA: dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                

w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Jeżeli Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została 

wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW: 

 

1. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia 

zamówienia (na podstawie art. 24 ust.12 ustawy Pzp). 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 –23 ustawy Pzp; 
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3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę ,w stosunku do którego otwarto likwidację 

(art. 24 ust. 5 pkt 1). 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

1. Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w przedmiocie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

3. Treść i zakres wymaganych oświadczeń dotyczących spełniania warunków udziału                         

w postępowaniu oraz treść i zakres wymaganego oświadczenia dotyczącego przesłanek do 

wykluczenia z postępowania określają załączniki do SIWZ. 

 

UWAGA:  

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach              

w oświadczeniu,  

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 

potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia       

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału                 

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,  

 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,       

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby.  

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. Składane dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność           

z oryginałem.  

9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                    

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą pisemnie drogą pocztową lub elektroniczną. Strona, która 

otrzymuje dokumenty i informacje drogą elektroniczną zobowiązana jest na żądanie strony 

przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

2. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 

Adam Kuligowski, tel. 501-138-804, tel. 23/ 655-15-71  e-mail: mosir.@mosir.mlawa.pl  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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.  

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 

 

mailto:mosir.@mosir.mlawa.pl
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1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i treść 

oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą                  

w złotych polskich (PLN). 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. 

6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo 

to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.     

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016. poz. 1126) dotyczące Wykonawcy    

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

Dokumenty, o których mowa w ww. cytowanym rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,              

o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                

z oryginałem. 

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się      

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

10. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinno być parafowane 

przez Wykonawcę. 

11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 

oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

12. Oferta musi być sporządzona na dokumentach przygotowanych przez Zamawiającego.                

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                           

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby 

były oddzielnie spięte i dołączone na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji    

i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym między innymi,            

z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania firm podwykonawców. 

16. Na ofertę składają się : 

 Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał), 
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 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

spełniania warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 2 do SIWZ (oryginał), 

 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania -załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał) 

 Oświadczenie dotyczące podanych informacji- załącznik nr 4 do SIWZ 

 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej –załącznik nr 5 do SIWZ 

 Informacja dot. Podwykonawców –załącznik nr 6 do SIWZ 

 Wzór umowy –załącznik nr 7 do SIWZ 

 Odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa 

pełnomocnik. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy składać w: Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38,      

06-500 Mława (sekretariat), w godz. 8:00-16:00 osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

Pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.) na adres jak wyżej. 

2. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2019 r., do godz. 12:00. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.                        

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem jako termin złożenia oferty 

Zamawiający uzna termin w jakim oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego. 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowana na adres:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie  

ul. Kopernika 38 

06-500 Mława 

 oraz oznaczona hasłem ;  

„Zakup ciągnika z pługiem komunalnym. Nie otwierać przed dniem 14.10.2019 r. do  

godz. 12:00.” 

5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według 

takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 

„ZMIANA”, lub „WYCOFANIE”. 

7. Wykonawca nie może wprowadzać zmian ani wycofywać oferty po upływie terminu składania 

ofert. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji       

w Mławie , ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, w dniu 14 października 2019 r. godz. 12:30. 

9. Otwarcie ofert składać się będzie z części jawnej i niejawnej. 

10. W części jawnej przewodniczący komisji przedstawi skład komisji przetargowej, poda kwotę, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poda nazwy (firmy) 

oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

11. Otwarcie ofert jest jawne. 
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12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczącą: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych           

w ofertach. 

13. W części niejawnej komisja przetargowa sprawdzi Wykonawców, którzy złożyli oferty, czy 

nie podlegają wykluczeniu oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

14. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i wymagania wynikające z przepisów ustawy Pzp. 

Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

 

 

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERT 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto- znaczenie 100 %. 

Maksymalną ilość punktów tj. 100% otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym 

ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie 

poniższego wzoru: 

 

               najniższa wartość brutto spośród ofert podlegających ocenie 

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------- x 100 

                  wartość brutto badanej oferty 

 

 

 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Opis sposobu obliczenia ceny:  

Podana cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinna zawierać wszystkie składniki 

cenowe oraz inne koszty ponoszone przez Zamawiającego celem prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia z podatkiem VAT*. 

Do ceny kryterium „cena” będzie brana pod uwagę wartość całego zamówienia brutto 

*Jeżeli Oferent jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.  

2. Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty 

podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.  

3. Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2018.2174 t.j.). 

4. Cenę należy podać w PLN (w złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku. Nie dopuszcza się 

podania w ofercie ceny w walucie obcej.  

 

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                      

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
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polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli 

oferty. 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 

2.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

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

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 -ustawy Pzp. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 

 

Obowiązki Stron określa projekt umowy stanowiący. Załącznik do SIWZ. 

 

XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 

zamówienia. 

 

XVIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO  
 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  

e-mail: mosir@mosir.mlawa.pl 

strona BIP: http://bip.mosir.mlawa.pl/  

 

mailto:mosir@mosir.mlawa.pl
http://bip.mosir.mlawa.pl/
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XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 180 ustawy PZP.  

 

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 -Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 –Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

Załącznik nr 5-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 -Informacja dot. podwykonawców 

Załącznik nr 7 -Wzór umowy 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 

                                                                                                    …………………  , dnia   ………. 
 

Nazwa i adres Sprzedawcy 

 ……………………………………………………………………. 

Nr NIP       …………………………………… REGON ……………………………………………. 

Nr konta bankowego   ………………………………………. Nr telefonu  ……………………………… 

Adres e-mail   ………………………………………. 

 

                                                                       Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie  

ul. Kopernika 38, 06-500 Mława 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie:  

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z pługiem komunalnym dla Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Mławie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach: 

 

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 

1. Zakup i dostawę ciągnika - Razem wartość netto:  

Podatek VAT 23 %  

Razem wartość  brutto:  

Słownie złotych:  

2. Zakup i dostawę pługa - Razem wartość netto:  

Podatek VAT 23 %  

Razem wartość brutto:  

Słownie złotych:  

RAZEM  WARTOŚĆ  NETTO  

Podatek VAT  23 %  

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO  

Słownie złotych :  
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Wymagania techniczne ciągnika 

Rok produkcji 2019 (fabrycznie nowy) 

Silnik 

Ilość cylindrów  

Pojemność  

Moc znamionowa silnika  

Okres gwarancji   

Parametry skrzyni biegów 

Liczba biegów do przodu  

Liczba biegów do tyłu  

Pozostałe parametry techniczne 

Rewers mechaniczny po lewej stronie  

Akumulator min. 100 AH   

Filtr powietrza z wyrzutnikiem kurzu   

Napęd na 4 koła  

Elektryczne załączanie przedniego napędu  

Oś przednia 4WD z ograniczonym poślizgiem   

Opony   

Masa transportowa  

Prędkość transportowa km/h  

Wał Odbioru Mocy (WOM) tylny – ilość obrotów  

Hamulce pneumatyczne przyczepy 1 i 2 obwodowe  

Kabina dwudrzwiowa   

Kabina z siedzeniem pasażera  

Kabina klimatyzowana  

Siedzenie operatora amortyzowane pneumatycznie   

Kabina z oknem dachowym uchylnym  

Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem   

Radio z Bluetooth   

2 tylne, 2 przednie światła robocze   

Lusterka zewnętrzne prawe i lewe, lusterko wewnętrzne w 

kabinie 
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Belka stroboskopowa  

Minimum 2 pary mechanicznych zaworów hydraulicznych     

(jedna para z przodu)  
 

Siłowniki wspomagania układu kierowniczego  

Przedni podnośnik TUZ – udźwig  

Udźwig podnośnika tył  

Suwliwy zaczep transportowy   

Zaczep polowy   

Tylny TUZ z MDC, końcówki CBM  

Dodatkowy komplet kół trawnikowych   

Gaśnica   

Trójkąt ostrzegawczy   

Apteczka   

Dokumenty w języku polskim: 

5. DTR z instrukcją obsługi 

6. Dopuszczenie do ruchu drogowego 

7. Książka serwisowa 

8. Dokumenty gwarancyjne 

 

  

Wymagania techniczne pługu komunalnego składanego hydraulicznie 

Szerokość robocza  

Pozycje robocze  

Sterowanie hydrauliczne pozycjami roboczymi   

Kąt skrętu   

Wysokość   

Masa  

Lemiesz gumowy   

Zaczep  

Pług kompatybilny z oferowanym ciągnikiem  

 

2. Na wykonany przedmiot umowy udzielam  …………  miesięcy gwarancji od daty odbioru 

końcowego zamówienia, bez zastrzeżeń. 

3. Zamówienie zobowiązujemy się wykonać w terminie do ……………..r. 

4. Miejsce serwisu przedmiotu zamówienia w odległości ……...km od siedziby Zamawiającego.  

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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6. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę 

do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązuję się do spełnienia wszystkich warunków 

zawartych w SIWZ. 

7. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wyboru 

mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że usługę objętą zamówieniem wykonam*: 

- siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców; 

- przy udziale podwykonawców ( informację o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku 

nr 5 do SIWZ)  

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:    

……………………………………………………………………….. 

Nr telefonu  ………………………………. 

Nr faxu        ……………………………… 

       Adres e-mail   …………………………….. 

10. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam na ……. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Do niniejszej oferty załączam: 

1) ……………………………… 

2) ……………………………… 

3) ……………………………… 

4) ……………………………… 

5) ……………………………… 

6) ……………………………… 

7) ……………………………… 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny              

i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert. 

 

……………… , dnia ………………. 

 

                     ............................................................................... 
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy  

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

 

Adres Wykonawcy   

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

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 

 

 

„ Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z pługiem komunalnym dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” 
 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału                         

w postępowaniu). 

 

 

 

 

 

...................................., dnia.....................             

                                                                                       

.............................................................................. 
                                                                                                             Czytelny podpis i pieczątka wykonawcy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy  

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

 

Adres Wykonawcy   

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

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 

 

 

 

„ Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z pługiem komunalnym dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” 
 

 

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp, oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

 

 

 

 

 

 
...................................., dnia.....................             

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

                                                                                                                   Czytelny podpis i pieczątka  wykonawcy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art.25a ust.1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia z  udziału w 

postępowaniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

 

Nazwa Wykonawcy  

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

 

Adres Wykonawcy   

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

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 

 
 

„ Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z pługiem komunalnym dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” 
 

 

 

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 

przedstawieniu informacji. 

 

 

 
...................................., dnia.....................             

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

                                                                                                     Czytelny podpis i pieczątka wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

 

 OŚWIADCZENIE  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

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

      

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

 

„ Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika z pługiem komunalnym dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” 

 

 

 
przedkładam informację, w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (t.j .Dz. U. z 

2017r., poz. 1579) o tym, że moje przedsiębiorstwo: 

 

1) nie należy do grupy kapitałowej ** 

2) należy do grupy kapitałowej **  

z podmiotami, które złożyły ofertę w przetargu  

 

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 

 

 

 

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

 

.................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy  

    z partnerów konsorcjum/ członków spółki cywilnej oddzielnie w imieniu swojej firmy. 

** Niepotrzebne skreślić. 

 

 

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

informacji , o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp. 

 

 

 

Grupa kapitałowa to grupa wszystkich przedsiębiorców , którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę , w tym również tego przedsiębiorcę ( zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów). Dotyczy to więc wszystkich przedsiębiorców niezależnie od przyjętej 

przez nich  formy prawnej tj. podmiotów prawa handlowego jak i osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

 
 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

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

 

 

 

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia siłami własnymi Wykonawca 

jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 5” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE 

DOTYCZY”. 
 

 

 

 

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

     Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

L.p. Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy  

1 Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy 

(należy podać część zamówienia, nazwę zakresu) 

 

 Nazwa (firma) podwykonawcy 

    

2  
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ 

 

UMOWA Nr  …….. - projekt 

 

W dniu ………………  roku w Mławie, pomiędzy: 

Miastem Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP 569 17 60 034, zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

reprezentowanym przez pełnomocnika,  

Pana Piotra Jankowskiego- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 

38, 06-500 Mława, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

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

NIP …………………………,  

REGON ……………………. 

reprezentowanym przez : 

 …………………….  - …………………………….. 

zwanym dalej Sprzedającym, 

W rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579) zostaje zawarta umowa o następującej 

treści.  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyprodukowanego w 2019 roku ciągnika wraz z pługiem 

komunalnym, realizowana w ramach przetargu nieograniczonego pod nazwą: „ Zakup i dostawa fabrycznie 

nowego ciągnika z pługiem komunalnym dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” zgodnie 

z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia ………… 2019 roku. 
2. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

stanowiącą integralną cześć niniejszej umowy. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w miejscu i czasie, określonym 

w niniejszej umowie, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Sprzedawcy wynagrodzenia.  

 

§ 2 

 

1. Sprzedawca dostarczy kompletny przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia 

15.11.2019 roku 

2. Jako termin dostawy przedmiotu umowy rozumie się protokolarne przekazanie sprzętu Zamawiającemu 

wraz z cała niezbędną dokumentacją. 

3. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot umowy. 

Termin gwarancji ustala się na okres ……….. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

 

1. Sprzedawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy określony 

w § 1 umowy w wysokości: 

1) netto: ……………… zł (słownie zł netto: ………..……………………………………… zł …/100). 

2) plus podatek VAT ……. % w kwocie ………… zł (słownie zł: ……………………….zł …../100) , 

3) brutto …………… zł (słownie zł brutto: ……………..…………………………………. zł …/100). 
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2. W przypadku zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku VAT, zostanie on zmieniony zgodnie             

z obowiązującymi przepisami. 

3. Koszty opłat z tytułu wystąpień, uzgodnień, opinii, pozwoleń, sprawdzeń, podatków, zmian oraz 

uzupełnień, w tym w szczególności koszty instrukcji obsługi w języku polskim (książka pojazdu), 

bezpłatnych napraw w okresie gwarancyjnym, a także koszty wynikające z ewentualnej realizacji przez 

Sprzedającego dostawę z zagranicy, ponosi Sprzedający w ramach niniejszej umowy.  

4. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych dostaw, Sprzedającemu nie przysługują 

żadne roszczenia odszkodowawcze.  

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca 

przedłoży w terminie najpóźniej do 7 dni po komisyjnym protokolarnym odbiorze przedmiotu 

zamówienia. 

6. Zapłata całej należności za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 14  dni od daty 

przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 

7. Zapłata należności nastąpi w dniu „obciążenia” rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do:  

a) zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu umowy z co najmniej 1 - dniowym 

wyprzedzeniem,  

b) dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem do siedziby Zamawiającego przy                              

ul. Kopernika 38, 06-500 Mława w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 16.00 

c) dokonania przekazania przedmiotu umowy – protokołem przekazania,  

d) dostarczenia w dniu przekazania:  

• dokumentu homologacji, 

• książki gwarancyjnej, 

• protokołu przekazania, 

• instrukcji obsługi w języku polskim, 

• zaświadczenia, że Sprzedawca jest autoryzowanym dealerem Producenta.  

 

e) Zapewnienia miejsca serwisu pojazdu w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego; 

f) zapewnienia przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionego pojazdu wraz 

z osprzętem na terenie siedziby Zamawiającego; 

g) wydania przeszkolonym pracownikom Zamawiającego odpowiednich zaświadczeń o odbytym 

przeszkoleniu i jego zakresie;   

2. Dla koordynacji wykonywania postanowień niniejszej Umowy, strony wyznaczają swoich przedstawicieli 

w osobach:  

a) ze strony Sprzedawcy: …………………………………………………  

b) ze strony Zamawiającego: …………………………………………….. 

 

§ 5 

 

1. Sprzedający w ramach serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany:  

a) w przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy – do ich usunięcia                  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b)  do naprawy lub usunięcia wad przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego lub transportu na 

koszt własny do serwisu, 

c)  do  poniesienia wszelkich kosztów związanych z usunięciem awarii i usterek, naprawy uszkodzonego 

przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze urządzenia będą eksploatowane zgodnie z dostarczoną przez 

Sprzedającego instrukcją obsługi i eksploatacji. 
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2. W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po uprzedzeniu 

Sprzedającego – może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Sprzedającego.  

 

 § 6 

  

1. W przypadku nie dotrzymania przez Sprzedającego terminów umownych określonych w § 2, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,5 % 

wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub przez Zamawiającego z przyczyn, 

za które odpowiada Sprzedający, Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 % wartości umowy netto.  

3. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana w tym strona może, niezależnie od 

kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

4. Za niedotrzymanie gwarancji i warunków serwisu gwarancyjnego, określonych w Ofercie 

przetargowej, Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości umownej 

brutto za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności gwarancyjnych i serwisowych.  

 

§ 7  

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

  

§ 8 

  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez 

Sprzedającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 

umowne, w przypadku gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.  

  

§ 9  

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

a) Sprzedający nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn,  

b) nastąpiła upadłość Sprzedającego.  

  

§ 10  

  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą następować w formie pisemnej pod rygorem  nieważności,        

z zachowaniem przepisów Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

  

  

 

 



 
 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA Z PŁUGIEM KOMUNALNYM                                                          

DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE 

 

25 
 

§ 11  

  

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

  

§ 12  

  

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

  

  

§ 13  

  

 Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy.   

  

  

§ 14  

  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego 

i jeden dla Sprzedającego.  

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                                        SPRZEDAWCA 

 


