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Przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 221.000 EURO
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW
nr sprawy WNP/574/PN/2019
I.

TERMINY:
1. Ogłoszenie zamieszczono:
1.1 W siedzibie Zamawiającego w dniu 16 lipca 2019 r.
1.2 Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16 lipca 2019 r.
2. Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu
16 lipca 2019 r.
Numer nadany przez UZP 573852-N-2019
3. Termin i miejsce składania ofert:
Termin i miejsce składania ofert: 31 lipca 2019 r. do godz. 11.00 –
w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 – pokój nr 9,
ul. Czajkowskiego 109 , 51-147 Wrocław
4. Termin i miejsce otwarcia ofert :
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2019 r. do godz. 11.30 – w siedzibie
Zamawiającego
budynek
nr
7
–
pokój
nr
0.25
(parter)
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej także jako: SIWZ) z załącznikami
w formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (bud. 7, pok. 2.19).
SIWZ w formie elektronicznej dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
https://www.awl.edu.pl/bip.
II.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

adres:

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
51-147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
Faks: 261-658-425
http//awl.edu.pl/bip
NIP 896 – 10 – 00 – 117 , REGON: 930388062

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Dorota SZYMAŃSKA - fax. 261-658-425; tel.: 261-658-555;
e-mail: zamowieniapubliczne@awl.edu.pl
Godziny urzędowania Zamawiającego: 07:30 – 15.30 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo
wolnych od pracy).
Numer referencyjny postępowania: WNP/574/PN/2019.
III.
1.

2.
3.
4.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39
– 46 Pzp.
Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:
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4.1. Ustawa Pzp;
4.2. Ustawa zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie
ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1603)
4.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477);
4.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r., poz.
2479);
4.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128);
4.6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2014 r., poz. 964
z późn. zm.);
4.7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1127);
4.8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
4.9. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 16 października 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1993);
4.10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z
późn. zm.);
4.11. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 1360 z późn. zm.);
4.12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.);
4.13. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1830 z późn. zm).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiot zamówienia
CPV zamówienia:
Przedmiot główny - 34000000-7
Dodatkowe: 34144900-7, 34223000-6
IV.
1.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych pojazdów
dwukołowych elektrycznych samopoziomujących typu segway służących do
poruszania się po trudnym terenie nieutwardzonym, dostawa jednego pojazdu typu
Quad 6x6 przystosowanego do transportu 2 osób oraz sprzętu w bardzo trudnym terenie
i z alternatywnym napędem gąsienicowym wraz z przyczepą (model z 2019 roku),
dostawa jednego mobilnego rębaka na przyczepie jednoosiowej.
1.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
1.3. Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę handlową (w tym typ/model jeśli
posiada) i producenta oferowanego przedmiotu dostawy, umożliwiające
Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.
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1.4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad
prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami
techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce.
1.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych
znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, jednakże zachowane
muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane
przez Zamawiającego przedmioty zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu
zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez
Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych.
Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne muszą mieć
parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
1.6. Wykonawca udzieli na dostarczany asortyment co najmniej 24 miesięcy gwarancji
zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
1.7. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki i
koszty wynikające z serwisowania przeglądów okresowych, przeglądów
gwarancyjnych przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją gwarancyjną mające
wpływ na trwałość gwarancji producenta.
1.8. Niezależnie od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje prawo roszczeń z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego
przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami określonymi w kodeksie cywilnym.
Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, zgodnie z art. 568 §1 kodeksu cywilnego
1.9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby
Zamawiającego na koszt własny w terminie określonym w ofercie.
1.10. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: Akademia Wojsk Lądowych imienia
generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109 Wrocław.
1.11. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym, w trakcie
przyjmowania dostaw, przez Służbę Dyżurną Zamawiającego.
1.12. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być zrealizowana jednorazowo.
1.13. Dostawy do Zamawiającego należy realizować wyłącznie w godzinach: od 8:00 do
14:00 z wyłączeniem dostaw w soboty, niedziele i dni świąteczne. Wykonawca
zobowiązany jest do powiadomienia o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej
3 dni roboczych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych - Zamówienie
jest podzielone na 4 części, z których każda posiada oddzielny opis przedmiotu
zamówienia obowiązujący tylko dla tej części.
Część 1 – Zakup wraz z dostawą pojazdów dwukołowych
Część 2 – Zakup wraz z dostawą przyczepy do przewozu koni
Część 3 – Zakup wraz z dostawą pojazdu QUAD z przyczepą.
Część 4 – Zakup wraz z dostawą mobilnego rębaka
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
4. Oferta w danej części musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę całości kosztów
związanych z realizacją zamówienia. Nieuwzględnienie w ofercie pełnego zakresu,
wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia w danej części, spowoduje odrzucenie
oferty, jako niezgodnej z siwz.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
5
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ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca
się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego istotne do
przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
12. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek.
V.
MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek o
wyjaśnienie treści siwz powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
tj. do dnia 23 lipca 2019 r.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie, bez ujawniania źródła zapytania,
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest siwz.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępni na stronie
internetowej.
4. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian
wynikających z modyfikacji, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym
przekazano siwz, a także zamieści informację w tym zakresie na stronie internetowej, na
której udostępniona jest siwz .
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 60 dni od daty zawarcia umowy.
Uwaga: Skrócenie terminu realizacji podlega ocenie, zgodnie z przyjętymi w niniejszej
SIWZ zasadami przyznawania punktów w kryterium Termin realizacji.
2. Wykonawca w ofercie powinien podać termin zakończenia dostaw w pełnym zakresie
objętym zamówieniem w danej części.
3. Zamawiający planuje podpisanie umowy w terminie związania ofertą.
VII. WARUNKI
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
PODSTAWY
WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie
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3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie
1.3 Zamawiający wymaga, aby oferowane dostawy spełniały, co najmniej wymagania,
określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
oddzielnie dla każdej części.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do siwz. Informacje
zawarte w załączniku będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego:
1) Opisów technicznych zaoferowanego sprzętu wraz z podaniem producenta, w
tym również kart produktów, posiadanych certyfikatów, itp. (jeśli taki warunek
jest postawiony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu
do asortymentu będącego przedmiotem dostawy w danej części). Opis powinien
dotyczyć oferowanego asortymentu i zawierać jego rzeczywiste dane,
jednocześnie ma potwierdzać posiadanie przez oferowany asortyment
wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego, jako niezbędne
minimum. Opis powinien zawierać dane umożliwiające Zamawiającemu ocenę,
czy dany przedmiot spełnia wymogi siwz (minimalne wymagania zawarte w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego
rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 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, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i
7
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Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez
Zamawiającego – załącznik A.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z
właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię
umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
upełnomocnione.

IX.

X.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego: Dorota SZYMAŃSKA, fax. 261-658-425; tel. 261-658-555.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26
ust. 2, 3 i 3a ustawy Pzp) dla których Zamawiający wymaga wyłącznie formy pisemnej.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą
elektroniczną
powinny
być
kierowane
na
adres
e-mail:
zamowieniapubliczne@awl.edu.pl, faksem na nr 261 568 425.
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt, zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

XI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp).
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
8
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Złożenie większej liczby
ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń
i dokumentów:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik A do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia; łączną cenę ofertową brutto w wybranych
częściach zamówienia; informacje podlegające ocenie punktowej w kryteriach
pozacenowych – oświadczenie o okresie udzielonej gwarancji oraz o terminie
realizacji zamówienia dla danej części; oświadczenie o okresie związania ofertą oraz
o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,
informacje w zakresie podwykonawstwa;
2) Zestawienie asortymentowo-wartościowe, stanowiące integralną część oferty w
danej części zamówienia, zawierające cenę jednostkową netto oferowanego
przedmiotu dostawy, jego wartość netto i wartość brutto oferty (cenę oferty), nazwę
handlową (w tym typ/model jeśli istnieje) i producenta oferowanego przedmiotu
dostawy, umożliwiające Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanego
produktu.
3) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie
wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(odpisu z właściwego rejestru);
4) Oświadczenie wymienione w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ - załącznik nr 1;
5) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zgodnie z ustawą Pzp.
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu
nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma
sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia
potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie
opierał się na tekście przetłumaczonym.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści siwz. Zamawiający zaleca wykorzystanie
formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały
treść wymaganą przez Zamawiającego.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie
ma charakter porządkowy.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e)
ofertę.
9. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
10. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WNP/574/PN/2019

11. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny
lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w
formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
12. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę,
najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
13. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW nr sprawy WNP/574/PN/2019
nie otwierać do dnia 31 lipca 2019 r. do godziny 11.30
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, ze
nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
traktowane będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jak tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie
osób podpisujących zmiany w ofercie do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie
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zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofanych nie będą otwierane.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
upływem terminu składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SWIZ. Przepisy
ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA RP.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty określone w rozdz. XIII ust. 2 SIWZ; dokumenty
sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski
(dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe).
2. Dokumenty wskazane w rozdz. VIII ust. 3 pkt 3.1, sporządzone w języku obcym, składane
na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski
(dla całości dokumentów tłumaczenie zwykłe).
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE).
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty
te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone
w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust.
2 Ustawy Pzp.
5. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy
w sprawie nr WNP/574/PN/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i
podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli
Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Spółka
cywilna załącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika
ww. pełnomocnictwo – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki
cywilnej lub uchwałę.
6. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione
pełnomocnictwo.
7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,
o których mowa w ust. 3.
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
9. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe
wymogi:
9.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;
9.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna
dla wszystkich podmiotów składających ofertę;
9.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z ust. 6; musi w swej
treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania;
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Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu
i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę;
9.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie
przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
10. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum:
10.1. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie
konsorcjum (dotyczy całego konsorcjum). Na pierwszej stronie formularza oferty
należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum;
10.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik).
11. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7 zostanie wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
9.4.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 11.00
w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej – budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter), ul.
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę
i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego, określonej w ust. 1.
3. W przypadku oferty złożonej po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie
zwróci ją, zgodnie z art 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane wyżej, nie jest równoznaczne ze
złożeniem oferty w sposób skuteczny.
5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii
Jawnej – budynek nr 8 – pokój nr 9 (parter), ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 11.00, a koperta powinna
być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31 lipca 2019 r. o godz. 11.30 – w siedzibie
Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 0.25 (parter) ul. Czajkowskiego 109, 51-147
Wrocław.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.awl.edu.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności w
ofertach.
UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system
przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę
należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje
się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.
2. Cena jednostkowa netto asortymentu to cena ustalona za jednostkę asortymentu przedmiotu
zamówienia w pełnym jego zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w danej
części, bez podatku od towarów i usług, którego ilość lub liczba jest wyrażona w
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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WNP/574/PN/2019

jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach.
3. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty w danej części, w której składa ofertę,
na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, projektem umowy oraz doświadczeniem zawodowym
Wykonawcy.
4. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług, za wykonanie wybranej części przedmiotu
zamówienia.
5. Cenę oferty brutto w danej części, w której Wykonawca składa ofertę, należy podać w
polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny ogółem netto powiększonej o należny
podatek VAT.
6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty
i rabaty, a w szczególności:
7.1. Koszt sprzedaży,
7.2. Koszty transportu krajowego i zagranicznego,
7.3. Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą,
7.4. Opłaty pośrednie (np. lotniskowe),
7.5. Należności celne,
7.6. Podatek VAT.
8. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień
złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
9. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch
miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego jest
poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego jest 5
i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
10. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że
prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie
ze sposobem obliczenia ceny.
11. Cena oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy.
12. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z
cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY
OFERT
1. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający w postępowaniu dokona
najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1, będzie podlegał wykluczeniu lub jego oferta
będzie podlegała odrzuceniu, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
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ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
4. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferty zostaną poddane ocenie, oddzielnie w każdej części zamówienia, w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie:
Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

l.p.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

1)

Cena brutto (C)

60 %

60 punktów

2)

Gwarancja (G)

20%

20 Punktów

3)

Termin realizacji (T)

20%

20 Punktów

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na podstawie
ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty dla danej części zamówienia.
W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
C min
Pi (C) =
• Max (C)
Ci
gdzie:
Pi (C)

liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty "i"

Max (C)

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena
brutto"

Ad.2) Zasady oceny Gwarancja (G) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanej przez
Wykonawcę w formularzu oferty liczby pełnych miesięcy kalendarzowych udzielonej
gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w danej części. Minimalny wymagany okres
gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku podania przez
Wykonawcę krótszego, niż minimalny, okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy, jako niezgodną z treścią siwz. W przypadku zaoferowania dłuższego, niż
maksymalny, okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny punktowej maksymalny okres
gwarancji (60 m-cy), natomiast w umowie o zamówienie publiczne zostanie przyjęty okres
gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. Oferta otrzyma punkty w kryterium Gwarancja wg
wzoru:
Pi (G) =

Gi
• Max (G)
G max
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gdzie:
Pi (G)

liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja”

Gi

Liczba miesięcy udzielonej Gwarancji w ofercie „i”

Gmax

Najwyższa liczba miesięcy udzielonej Gwarancji, spośród wszystkich
ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert

Max (G)

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
„Gwarancja”

Ad 3) Zasady oceny Termin realizacji (T) 20% - będzie rozpatrywane na podstawie podanego
przez wykonawcę w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy w danej części
zamówienia, wyrażonego liczbą dni kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia umowy
(liczba dni dodatnia, ≠ 0). Termin realizacji zamówienia podany przez Wykonawcę nie może
być dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy;
Jeżeli Wykonawca poda termin realizacji danej części zamówienia, w której składa ofertę,
dłuższy niż maksymalny termin określony w tej części, jego oferta zostanie uznana za
niezgodną z treścią siwz.
W przypadku kryterium „Termin realizacji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
T min
Pi. =
• Max T.
Ti
gdzie:
Pi.

liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Termin realizacji”

Tmin

najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
ofert

Ti

termin realizacji oferty „i”

Max T.

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
„Termin realizacji”

7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z
najniższą ceną.
XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu
mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (faksem lub e-mail), z zastrzeżeniem art. 94 i art. 183
ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do
zawarcia umowy.
3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
4. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi
niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcy określonego w art.
23 ust. 1 ustawy Pzp (np. konsorcjum) – Zamawiający przed podpisaniem umowy, zażąda
umowy regulującej współpracę tych wspólników, zwierającą co najmniej następujące
elementy:
- określenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz
upływu czasu gwarancji i rękojmi.
6. W przypadku przedstawicieli Wykonawcy cudzoziemców ich wstęp na teren AWL
niezależnie od okresu możliwy będzie po otrzymaniu przez AWL pozytywnej odpowiedzi
na stosowne zapytanie do uprawnionego organu, które rozpatrywane jest w terminie 21 dni
od jego wysłania po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego od Wykonawcy
wniosków z danymi ww. osób takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr
dokumentu tożsamości i jego kserokopię, obywatelstwo, a w przypadku obywateli spoza
Unii Europejskiej dodatkowo nr ważnej karty pobytu lub wizy wraz z ich kserokopią.
Podstawa: Decyzja Nr Z-4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2012 r. w
sprawie organizacji systemu przepustkowego w resorcie obrony narodowej (dokument
niejawny), Decyzja nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie
planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33).
Powyższe wskazanie należy wziąć pod uwagę w celu doboru odpowiednich osób do
dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE.
1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach unormowania zawartego
w art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umownych:
a) W przypadku, gdy w okresie od wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji
zamówienia, asortyment stanowiący przedmiot zamówienia zostanie wycofany z
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produkcji, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany go na produkt o parametrach
niegorszych niż uprzednio zaoferowany, bez możliwości waloryzacji ceny.
3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią
uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140
ust. 3 ustawy Pzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144
ustawy Pzp.
5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
a) zmiana nr rachunku bankowego,
b) zmiana danych teleadresowych.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
XXII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki , ul.
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
1. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl lub za pośrednictwem poczty na adres
Akademii;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ust ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych.
XXIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY.
1. Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub
mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, odpowiednio wobec
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Dnia: 02.07.2019 r.
OPRACOWAŁA:
Dorota SZYMAŃSKA
18

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WNP/574/PN/2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1 - POJAZDY DWUKOŁOWE ELEKTRYCZNE SAMOPOZIOMUJĄCE TYPU SEGWAY
Zakres zamówienia:
Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych pojazdów dwukołowych elektrycznych samopoziomujących typu segway
służących do poruszania się po trudnym terenie nieutwardzonym. Zasilanie silników (2 x 2000 W) wymienne
akumulatory Li-Ion. Doładowanie powinno być w dowolnej chwili bez ryzyka pogorszenia kondycji baterii.
Szybkie ładowanie baterii – w ok. 3 godziny od 0% do 80%. Nowoczesny układ kontroli nachylenia powinien
zapewnić łatwe poruszanie się bez ryzyka upadku. Koła ze specjalnym bieżnikiem sprawdzającym się w trudnym
terenie.
Zakres dostawy obejmuje również
1. Instalację, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego.
2. Przeszkolenie 3 pracowników z obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
3. Min. 24 miesiące gwarancji.
4. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.
Specyfikacja techniczna:
- stalowa obudowa zabezpieczająca pojazd przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- przeniesienie napędu - smarowane przekładnie stalowe w obudowie aluminiowej;
- czujniki wykrywania kierowcy;
- koła min 19";
- moc silników 2x2000 W (całkowita moc 4000W);
- wymienny akumulator o pojemności 72V/8.8Ah;
- tylne światła LED z funkcją "STOP" i kierunkowskazów;
- wyświetlacz z funkcjami pojazdu;
- waga kierowcy do 150 kg;
- szybkie ładowanie baterii;
- zasięg na jednym ładowaniu minimum 25 km;
- wbudowane oświetlenie przednie i tylne zasilane z akumulatora głównego;
- kolorowy wyświetlacz parametrów systemu.
Część 2 – PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy służącej do transportu koni. Przyczepa musi być przystosowana
do przewozu dwóch koni jednocześnie, mająca przegrodę wewnętrzną łącznie z siodlarnią. Przyczepa musi
spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla przyczep
poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii
Europejskiej.
Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
Wymagania techniczne i wyposażenie:
DMC: 1100 - 2500 kg
Masa własna: 800 kg
Wymiary powierzchni ładunkowej w mm ( dł x szer x wys ): 3050 x 1660 x 2310/ 2260
Rodzaj zawieszenia: Pullman
- ściany z paneli aluminiowych
- dach poliestrowy w kolorze jasnoszarym, białym, czarnym, ciemnoszarym lub ciemnoczerwonym (do
wyboru)
- wewnętrzne wyłożenia tapicerowane tworzywo na wew. ścianach do wys. 100 cm od podłogi
- regulacja wysokości separacji
- oświetlenie wewnętrzne
- trzecie górne światło STOP
- drzwiczki obsługowe zamykane na kluczyk
- szyberdach
- okienka boczne uchylne
- mata gumowa na podłodze i rampie
- tylna rampa otwierana jako trap lub drzwi (wspomagana amortyzatorami)
- dodatkowy stopień na zamkniętej tylnej rampie
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roleta samo zwijalna nad rampą
system zabezpieczenia antypanicznego
koło podporowe składane automatycznie
podłoga aluminiowa
zawieszenie Pullman
koło zapasowe
mocowanie koła zapasowego
plandeczka na koło zapasowe
siodlarnia zamykana na kluczyk
krata rozdzielająca głowy koni
stabilizator toru jazdy przyczepy
system samoregulacji hamulców
pokrywa tylna poliestrowa
podwyższenie DMC ponad 2000 kg
dodatkowa krata nad zamkniętym tylnym trapem
dodatkowe długie belki wewnętrzne 2 szt.

Część 3 - POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA QUAD WRAZ Z PRZYCZEPĄ
Pojazd typu Quad 6x6 przystosowany do transportu 2 osób oraz sprzętu w bardzo trudnym terenie i z
alternatywnym napędem gąsienicowym wraz z przyczepą.
Model z 2019 roku.
Pojazd z fabryczną homologacją T - 60km/h.
Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy.
Gwarancja minimum 24 miesiące.
I. Specyfikacja - QUAD:
1.Silnik
- pojemność: min. 900 cm3;
- moc: min. 80 koni mechanicznych;
- 4-suwowy, chłodzony cieczą, dwucylindrowy w układzie V, cztery zawory na cylinder, przepustnica z
elektronicznym wtryskiem paliwa;
- rozruch: elektryczny;
- możliwość hamowania silnikiem;
- pojemność zbiornika paliwa min. 20 l.
2. Przekładnia
- bezstopniowa przekładnia wzmocniona.
3. Napęd i zawieszenie
- opony - Carlisle ACT HD min. 25 cali lub równoważne;
- napęd: 6×6
- oryginalne gąsienice BRP wraz z zestawem montażowym do quadów 6x6 -1kpl.;
- zawieszenie przednie: niezależne, podwójne wahacze;
- zawieszenie tylne: drążek skrętny;
- hamulce przednie i tylne: tarczowe wentylowane, zaciski dwu tłoczkowe;
Przeniesienie napędu: automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów CVT z przełożeniami High, Low, Park,
Neutral, Reverse.
Układ jezdny: elektronicznie dołączany 4x6/6x6, przekazanie napędu wałem, wiskotyczna blokada przedniego
dyferencjału (szpera).
4. Masa:
- masa własna: max 700 kg (bez alternatywnego napędu gąsienicowego);
- możliwość ciągnięcia przyczepy min 500 kg.
5. Dodatkowo
- oprzyrządowanie: wielofunkcyjny wskaźnik; prędkościomierz, obrotomierz, licznik przebiegu,
diagnostyka, wskaźniki: biegu i napędu, poziomu paliwa, licznik motogodzin, zegar, lusterka;
- skrzynia ładunkowa min 300kg;
- bagażnik przedni min .40 kg;
- zaczep kulowy typu T do przyczepy z wiązką elektryczną (do zamawianej przyczepki transportowej );
- wyciągarka o uciągu min. 1200 kg ze ślizgiem rolkowym;
Dwupoziomowa skrzynia z możliwością zamontowania dodatkowych akcesoriów.
Boczne ściany i tylna burta umożliwiają przekształcenie płaskiej skrzyni bagażnik. Specjalnie uformowane boki
zapewniające wytrzymałość bagażnika.
Bagażniki z systemem montażowym.
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Immobilizer D.E.S.S
Trójstopniowe wspomaganie kierownicy DPS
Przeniesione wyżej wloty powietrza
Gniazdko typu DC w konsoli przedniej, złącze z tyłu 15A
Podwójne reflektory o łącznej mocy 230W, światła tylne, światła stopu
Wzmocniony materiał siedziska z oparciem
Poszerzenie błotników (błoto, śnieg)
antypoślizgowe podnóżki aluminiowe;
Podgrzewane i chronione uchwyty manetek;
Całościowa ochrona podwozia (FULL BODY SKID PLATE)
Szyba ochronna z ochroną kierownicy (HIGH WINDSHIELD KIT)
Kompletna ochrona – w tym -Ochrona boczna (BODY SIDE PROTECTOR 6x6), Ochrona przednia –zderzak
(EXTREME?) RANCHER FRONT BUMPER,)
2 sztuki kasków do quadów;
2 szt. najazdów do ww. quada;
przeszkolenie z użytkowania ww. quada
II Specyfikacja - Przyczepa
Przyczepka ratownicza do quada z koszem metalowym.
Wielość kosza musi umożliwiać umieszczenie deski ortopedycznej (Wymiary deski: 190 x 50 x 6 cm
(dł. x szer. x wys.)
Kosz dwuczęściowy, łatwy i szybki montaż.
W zestawie płozy montowane w miejsce kół do ciągnięcia za skuterem śnieżnym.
Zaczep kulowy 750 kg DMC, 60mm, ze stali ocynkowanej współpracujący z zamawianym Quadem
DMC przyczepy 350 kg
Część 4 – MOBILNY RĘBAK NA PRZYCZEPIE JEDNOOSIOWEJ
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego rębaka na przyczepie jednoosiowej. Dostawa obejmuje
również:
1. Instalację, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego
2. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego min. 3 pracowników.
3. Gwarancja minimum 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, ewentualne naprawy
dokonywane w siedzibie Zamawiającego.
4. Termin realizacji 60 dni.
Parametry techniczne:
-

Gabaryty minimum (długość x szerokość x wysokość) – 4500 x2150 x 2560 mm;
waga minimum - 2200 kg;
średnica rozdrabnianych gałęzi do 250 mm;
sposób podawania – podajnik hydrauliczny górna rolka napędzana + gąsienica
ilość noży tnących – 4 (+ 2 noże podporowe);
szerokość cięcia – ok. 14 mm;
wydajność - do 20 m3/h;
średnica tarczy – max 800 mm;
wymiar wewnętrzny gardzieli – max 255 x 420 mm;
model silnika HATZ lub KOHLER lub równoważny
typ silnika – 4 suwowy, turbodiesel
moc silnika – około 75KM;
rodzaj chłodzenia – cieczą;
pojemność zbiornika paliwa – min 50 l;
max. zużycie paliwa – ok. 10l/h
rozruch – elektryczny; licznik motogodzin, koło zapasowe, system no- stress;
możliwość holowania przez samochód dostawczy, ciężarowy lub ciągnik;
zaczep oczkowy lub kulowy;
rura wylotowa z możliwością regulacji obrotu o 360o oraz wysokości wyrzutu do ładowania urobku;
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

L.p.

Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

1.

Załącznik nr A

Formularz Oferty na wykonanie zamówienia

2.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia

3.

Załącznik nr 2

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

4.

Załącznik nr B

Istotne postanowienia treści umowy

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników
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Załącznik Nr A
Miejsce i data ……………………

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
poniżej 221.000 EURO pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW
nr sprawy WNP/574/PN/2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................
1.

Niniejszą Ofertę składa :
Nazwa

2.

3.

adres
wraz z oznaczeniem województwa

Wykonawca

(........................................................)

(........................)

Wykonawca

(........................................................)

(........................)

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów
Imię i Nazwisko

(........................................................................................)

Adres

(........................................................................................)

Telefon

(........................................................................................)

Fax.

(........................................................................................)

E-mail

(........................................................................................)

Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie.
NIP
REGON
NAZWISKA
WŁAŚCICIELI/OSÓB
UPOWAŻNIONYCH DO
PODPISANIA UMOWY
NAZWISKO OSOBY
ODPOWIEDZIALNEJ ZA
REALIZACJĘ NINIEJSZEGO
ZAMÓW.

4.

Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron.
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Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym
oświadczam(y), że:
1.

Jako wykonawca jestem*:

małym przedsiębiorstwem
średnim przedsiębiorstwem
dużym przedsiębiorstwem
*zaznaczyć X w odpowiednim polu

2. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.
3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w SIWZ.
Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego .
4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje
konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
5. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych postanowieniach
treści umowy.
6. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ,
wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.
7. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ zgodnie z
poniższymi warunkami:
Część 1 - POJAZDY DWUKOŁOWE ELEKTRYCZNE SAMOPOZIOMUJĄCE TYPU SEGWAY
1)

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ..........................................zł),

w tym netto …………….. zł (słownie: ..........................................zł) oraz należny podatek VAT ……..%.
Oferowana cena wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część
mojej/naszej oferty.
Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.
2)

Przedmiot dostawy jest objęty gwarancją przez okres: ………miesięcy (należy podać)

3)

Termin realizacji dostawy: do …………… dni (należy podać)

Część 2 – PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI
1) Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ..........................................zł),
w tym netto …………….. zł (słownie: ..........................................zł) oraz należny podatek VAT ……..%.
Oferowana cena wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część
mojej/naszej oferty.
Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.
2)

Przedmiot dostawy jest objęty gwarancją przez okres: ………miesięcy (należy podać)

3)

Termin realizacji dostawy: do …………… dni (należy podać)
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Część 3 - POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA QUAD WRAZ Z PRZYCZEPĄ
1) Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ..........................................zł),
w tym netto …………….. zł (słownie: ..........................................zł) oraz należny podatek VAT ……..%.
Oferowana cena wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część
mojej/naszej oferty.
Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.
2)

Przedmiot dostawy jest objęty gwarancją przez okres: ………miesięcy (należy podać)

3)

Termin realizacji dostawy: do …………… dni (należy podać)

Część 4 – MOBILNY REBAK NA PRZYCZEPIE JEDNOOSIOWEJ
1)

Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ..........................................zł),

w tym netto …………….. zł (słownie: ..........................................zł) oraz należny podatek VAT ……..%.
Oferowana cena wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część
mojej/naszej oferty.
Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.
2)

Przedmiot dostawy jest objęty gwarancją przez okres: ………miesięcy (należy podać)

3)

Termin realizacji dostawy: do …………… dni (należy podać)

8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj. przez 30 dni .
9. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w
miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
10. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*
Część ………… (podać nr części zamówienia, której dotyczy)
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

11. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego
w
zakresie**:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).

12. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
13. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.
14. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych:
1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w art. 32
RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
25
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1)
zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w
danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do:
- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie
wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,
- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu.
2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane za
naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w tym
odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu ochrony
danych osobowych.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego
czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji umowy
o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez Akademię Wojsk
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. 51147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych
osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz przysługującym mi
prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich poprawiania.

Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE

Część 1 - POJAZD DWUKOŁOWY ELEKTRYCZNY SAMOPOZIOMUJĄCY TYPU SEGWAY

ASORTYMENT

ilość

JM.

1
2
4
1 POJAZD
DWUKOŁOWY
SAMOPOZIOMUJĄ szt.
CY TYPU
SEGWAY

5

Cena
jednostkowa
netto
[zł]
6

Wartość
netto
[zł]

VAT
[%]

Wartość brutto
[zł]

7

8

9

Nazwa handlowa (model,
jeśli posiada) producent

10

3

Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Część 2 – PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI

ASORTYMENT
1
2
1 PRZYCZEPA DO
PRZEWOZU KONI

ilość

JM.
4

5

szt.

1

Cena
jednostkowa
netto
[zł]
6

Wartość
netto
[zł]

VAT
[%]

Wartość brutto
[zł]

7

8

9

Data ................................

Nazwa handlowa (model,
jeśli posiada) producent

10

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Część 3 - POJAZD SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA QUAD WRAZ Z PRZYCZEPĄ
ASORTYMENT
1
2
1 POJAZD
SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA
QUAD z
PRZYCZEPĄ

JM.

ilość

4

5

szt.

1

Data ................................

Cena
jednostkowa
netto
[zł]
6

Wartość
netto
[zł]

VAT
[%]

Wartość brutto
[zł]

7

8

9

Nazwa handlowa (model,
jeśli posiada) producent

10

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WNP/574/PN/2019

Część 4 – MOBILNY RĘBAK NA PRZYCZEPIE JEDNOOSIOWEJ

1
1

ilość

ASORTYMENT

JM.

2
MOBILNY
RĘBAK NA
PRZYCZEPIE
JEDNOOSIOWEJ

4

5

szt.

1

Data ................................

Cena
jednostkowa
netto
[zł]
6

Wartość
netto
[zł]

VAT
[%]

Wartość brutto
[zł]

7

8

9

Nazwa handlowa (model,
jeśli posiada) producent
10

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Spis załączników (wzór)
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
poniżej 221.000 EURO
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW
nr sprawy WNP/574/PN/2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................

Oferta zawiera:

1

……………………………………………………….………………….. – załącznik 1

str nr …

2

……………………………………………………….………………….. – załącznik 2

str nr …

3

……………………………………………………….………………….. – załącznik 3

str nr …

4

……………………………………………………….………………….. – załącznik 4

str nr …

5

……………………………………………………….………………….. – załącznik 5.

str nr …

6

……………………………………………………….………………….. – załącznik 6.

str nr …

7

……………………………………………………….………………….. – załącznik 7.

str nr …

8

Itd………………

Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1do SIWZ

Przetarg nieograniczony
poniżej 221.000 EURO
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW
nr sprawy WNP/574/PN/2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej: ustawy Pzp.
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia
WYKONAWCY z postępowania:
1)

Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Data ................................

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy

lub*(wypełnić, jeżeli dotyczy)
1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art.
24
ust.
8
ustawy
Pzp
podjąłem
następujące
środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………….
Data ................................

II.

OŚWIADCZENIE

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy
DOTYCZĄCE

SPEŁNIENIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU
1.

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII
ust. 1 pkt 1.3 SIWZ – oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w
SIWZ
Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
Data ................................

.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji firmy
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Załącznik nr 2do SIWZ
Przetarg nieograniczony
poniżej 221.000 EURO
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW
nr sprawy WNP/574/PN/2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu WNP/574/PN/2019
Oświadczam/-y, że podmiot, który reprezentuję/-my:
1.

Nie należy do żadnej/tej samej/* grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów*

2.

Należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, w której skład wchodzą poniższe podmioty*:
1) …………………………………………….
2) …………………………………………….
3) …………………………………………….
4) …………………………………………….

W przypadku, przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
*niepotrzebne skreślić
UWAGA:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie
składa każdy z Wykonawców.
..............................................................
Miejscowość, data
.....................................................
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik B

/wzór/
ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY
W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109,
NIP 896-10-00-117, REGON 930388062, reprezentowaną na podstawie posiadanego upoważnienia przez:
Kanclerza - …………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”,
z jednej strony, a
(firma / siedziba / adres )
wpisaną do (CEIDG albo KRS),
NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy),
reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy)
zwaną dalej „Wykonawcą”,
z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu w trybie przetargu nieograniczonego nr
WNP/574/PN/2019, rozstrzygniętego w dniu <............>zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”,
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDÓW

1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą …………………, marki ……, model………...
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w Załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu
zamówienia.
Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść
na rzecz Zamawiającego własność przedmiotu dostawy, którego parametry określone są w zakresie
przedmiotowym w Załączniku nr 1 do Umowy, a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę
za dostarczony przedmiot Umowy.
§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym
w Załączniku nr 1, do siedziby Zamawiającego przy ulicy Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, w terminie
do …………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w godzinach pracy tj. 8.00 – 14.00
Wykonawca powiadomi w formie pisemnej lub telefonicznej Zamawiającego o dacie dostawy przedmiotu
umowy z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych (część IV min. 2 dni roboczych).
Odbiór przedmiotu umowy od Wykonawcy nastąpi w formie Protokołu Odbioru podpisanego przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzonego według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do Umowy.
Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się
w jego siedzibie, obciążają Wykonawcę.
§3
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną
ofertą w wysokości:
a) wartość netto :
..................... zł. słownie : ........................................................
b) podatek VAT ….% w kwocie: ........................... zł
c) wartość brutto : ...................................... zł. słownie: ..............................................................
W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu mieszczą się koszty transportu, gwarancji,
szkolenia i inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje ilości i ceny jednostkowe za asortyment zgodnie z ofertą
Wykonawcy, która stanowi integralną część umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 oraz ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 nie
ulegną zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w siwz.
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§4
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. W ramach wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia łącznego określonego w § 3 ust. 1 Umowy
Wykonawca zobowiązany jest:
a) ponieść odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy,
b) dostarczyć przedmiot dostawy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko,
c) zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
d) dostarczyć najpóźniej do chwili podpisania protokołu, do każdego egzemplarza przedmiotu dostawy
wydrukowaną kartę gwarancji oraz instrukcje w języku polskim – instrukcje instalacji (jeśli dotyczy)
użytkowania i obsługi,
e) dostarczyć przedmiot dostawy w pełni sprawny, dotychczas nigdy nieużytkowany, ani nieuszkodzony,
f) dostarczyć listę punktów serwisowych wraz z danymi teleadresowymi, w których może być realizowana
naprawa.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
a) zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami realizacji dostaw, w zakresie
zależnym od Zamawiającego,
b) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną dostawę.
§5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
następujących przypadkach i wysokości:
a) 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części,
względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie,
b) 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto umowy wymienionego w § 3 ust.1, lecz nie mniej niż
100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.
c) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1, lecz nie mniej niż 50,00 zł za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad w okresie gwarancji
i rękojmi za wady, określonego w § 8 ust. 7 lit. b).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w
Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, w
tym także z nieterminowego dostarczenia faktury vat do Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartości
przysługujących Zamawiającemu kar umownych i Wykonawca wyraża na to zgodę.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.
§6
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY
Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają:
1)
ze strony Zamawiającego: ..............................................................................................
2)
ze strony Wykonawcy: ....................................................................................................

1.

2.
3.
4.

§7
FORMA PŁATNOŚCI
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy po
dostarczeniu asortymentu objętego przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzeniu
instalacji i uruchomienia oraz szkoleń (jeżeli dotyczy - zgodnie z opisem przedmiotowym określonym w
załączniku nr 1 do umowy), na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru stanowiący załącznik nr 2 do umowy,
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bez żadnych zastrzeżeń.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru spowodują
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujących dokumentów.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
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§8
WARUNKI GWARANCJI
Na przedmiot dostawy objęty niniejsza umową Wykonawca udzieli gwarancji na okres ….. miesięcy
(zgodnie z ofertą) od daty dostawy w miejscu użytkowania.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne i
domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub
przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę
dostarczonego sprzętu w okresie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym asortymencie i ponosi z tego
tytułu wszelkie zobowiązania.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy:
a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążone prawem osoby trzeciej,
b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości
wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli jest dostarczony w stanie niekompletnym.
Wady oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego: faxem lub e-mailem do siedziby Wykonawcy w
formie „Protokołu reklamacji”.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad fizycznych i prawnych w dostarczonym
asortymencie Wykonawca:
a) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania,
b) usunie wadę w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”,:
- usunie wady w dostarczonych elementach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny
koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
- elementy wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione w
terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”;
chyba że strony umowy poczynią inne ustalenia w formie pisemnej.
c) przedłuży termin gwarancji na całość sprzętu o czas, w ciągu którego, wskutek wad sprzętu objętego
gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać,
d) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany
okresu udzielonej gwarancji,
e) poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy w czasie od
przyjęcia do naprawy do czasu przekazania sprawnego przedmiotu dostawy użytkownikowi.
W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu dostawy na nowy, okres gwarancji udzielonej
przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty dostawy elementu wolnego od wad.
Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki i koszty wynikające z
serwisowania przeglądów okresowych, przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia, zgodnie z
dokumentacją gwarancyjną, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym lub wypowiedzenia jej
ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kar umownych zgodnie z § 5 ust. 1 lit. a) umowy, w szczególności
gdy opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu umowy będzie dłuższe niż 30 dni od dnia określonego w §2
ust. 1 umowy.
Zamawiający ma prawo realizować prawo odstąpienia, w przypadkach zastrzeżonych w niniejszej umowie, w
terminie do 14 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uprawniających do skorzystania z tego
prawa, chyba że zastrzeżono inny termin dla danej okoliczności.
W razie zaistnienia 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 powyższych okolicznościach; w tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
przez Wykonawcę.
§10
ZMIANY UMOWY
Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
W przypadku, gdy w okresie od wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówienia, asortyment
stanowiący przedmiot zamówienia zostanie wycofany z produkcji, Zamawiający dopuszcza możliwość
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zmiany go na produkt o parametrach niegorszych niż uprzednio zaoferowany, bez możliwości waloryzacji
ceny.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§ 11
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Pzp.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z
mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność
pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień
bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością, Umowa nie zostałaby zawarta.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym
sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu
postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu umowy,
- Załącznik nr 2 – protokół odbioru przedmiotu dostawy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2
PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU

Zgodnie z umową nr …………………………………………… zawartą w dniu …………….... pomiędzy
…………………………………………………………………………………………..…………………….
a
Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, odbył się odbiór
asortymentu: …………………………………………………………………………., zwanego przedmiotem
dostawy, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Lp.

ASORTYMENT

Ilość
(szt.)

Uwagi

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Upoważnieni przedstawiciele stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że:
Dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego
użytkowania.
Wraz z przedmiotem dostawy przekazane zostały następujące dokumenty:
………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………...………………
Ewentualne uwagi:
Wszelkie zastrzeżenia, co do jakości przedmiotu dostawy będą przesyłane do wykonawcy w formie pisemnej.
Podczas przyjmowania asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy, stwierdzono niżej wymienione uwagi:
……………………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………...……………
Wyżej wymienione braki niezgodne z warunkami umowy nr ………………….……………………… firma
……………………………………………………………………………………. zobowiązuje się dostarczyć
osobiście, w terminie zgodnym z umową, do siedziby Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu.
Przedstawiciel Zamawiającego
……………………………..
……………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy
…………………………..
….………………
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