Kutno, dnia 2 lipca 2012 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA
NOWYCH USŁUG – II etap

Zamawiający:
MPC Magdalena Oleksiewicz
Plac Wolności 6
99-300 Kutno

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
MPC Magdalena Oleksiewicz
Plac Wolności 6
99-300 Kutno
NIP: 9710044827
Regon: 473080509
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg realizowany zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości –
zgodnie z Rozdziałem II „Udzielanie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14.000 euro” „Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów
realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”.
3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ

"Wzrost konkurencyjności firmy MPC Magdalena Oleksiewicz poprzez działania modernizacyjne
prowadzące do wdrożenie nowych usług "
4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,
III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń służących do wdrożenia nowych usług – Etap II
Etap ten obejmuje zakup następującego sprzętu:
I.Minikoparka z oprzyrządowaniem – 1 szt.
II.Przyczepka do koparki – 1 szt.
Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 –
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wzorem załącznika nr 1 – FORMULARZ
OFERTY

6. Opis sposobu obliczania ceny
Ocena wg kryterium ceny - ranga kryterium - 100%
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
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najniższa cena
C = -------------------

x 100

oferowana cena
Cena oferty ocenianej
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej
oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert;
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Ponadto Oferent musi spełnić kryteria określone w
punkcie 10 SIWZ.

8. Termin wykonania zamówienia
Do 31.08.2012r.
9. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert lub oferty złożonej przez danego Wykonawcę.
b) Oferta musi spełniać następujące wymogi:


musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem;



formularz oferty i wszystkie dokumenty (szczegółowy opis urządzeń proponowanych urządzeń
oraz dokumenty złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za
podpisanie uznaje się własnoręczny podpis

z pieczątką imienną przez osobę(-y)

upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej;


poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę;


Zaleca

załączniki i dokumenty należy sporządzić wg wzorów i wymogów SIWZ .
się

ponumerowanie

stron

oferty

wraz

z

załącznikami,

w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.
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oraz

połączenie



W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja) do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo.



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 stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z 2003 nr 153
poz. 1503 z późn. zm.)” i zaleca się wydzielenie w złożonej ofercie.



Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z
oryginałem (podpis + pieczęć imienna) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy –
podpisującego ofertę.



Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.



We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w
przypadku pieczęci imiennej.

c) Opakowanie oferty:


Ofertę należy złożyć w siedzibie MPC Magdalena Oleksiewicz, Plac Wolności 6 w Kutnie, w
trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.



Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu i opisem „Postępowanie przetargowe na
dostawę urządzeń służących do wdrożenia nowej usługi – II etap”



W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika.

d) Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2012r.o godz. 16.00. W przypadku przesłania
oferty pocztą, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia
oferty przez pocztę do siedziby Zamawiającego.
e) Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
f)

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

g) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16.07.2012 o godz. 16.00
h) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
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i)

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.

j)

Informacje, o których mowa w pkt. h) i), przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
c) dysponują

niezbędnym

przedstawią pisemne

potencjałem
zobowiązanie

technicznym

do

wykonywania

zamówienia

lub

innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy
założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 14 dni od dostarczenia
zamówienia i faktury do siedziby Zamawiającego,
f)

którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub pisemnie (przesyłką
kurierską/osobiście)
Adres e-mail Zamawiającego: mpc@mpcnet.pl
Adres kontaktowy: MPC Magdalena Oleksiewicz, Plac Wolności 6, 99-300 Kutno
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:
Andrzej Jujka, Tel. 604 672 718 e-mail: andrzej@zoneo.pl
b) Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji.
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c) 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.
d) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
e) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
f)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

g)

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

12. Termin związania z ofertą
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
13. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy art. 70 1 – 705 KC.
14. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1

– Formularz oferty,

2. Załącznik nr 2

– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 3.1

– Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

4. Załącznik nr 3.2

– Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

5. Załącznik nr 4

– Wzór umowy.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba Wykonawcy .............................................................................................
...........................................................................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
.......................................................................................................................................
Nr tel: ................................... Fax: ................................ e-mail: .....................................
REGON: ……………………………………. NIP: …………………………………
Do: MPC Magdalena Oleksiewicz, Plac Wolności 6 99-300 Kutno
W odpowiedzi na
„Postępowanie przetargowe na dostawę urządzeń służących do wdrożenia nowej usługi
– II etap”
oferujemy wykonanie zamówienia w cenie łącznej:
…………………… zł brutto, w tym ……………… zł podatek VAT
słownie złotych brutto:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Specyfikacja szczegółowa cen wyposażenia:

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

Cena netto

Vat

w szt.
1

Minikoparka z

1

oprzyrządowaniem
2

Przyczepka do koparki

1

RAZEM
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Cena brutto

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z
załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na kartkach opatrzonych
napisem „POUFNE” niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
- Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji, został przez nas
zaakceptowany w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

……………………………………
miejscowość, data
…………………………………………………………………………………...................................................
(podpis z pieczątką imienną , lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )
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ZAŁĄCZNIK NR 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Minikoparka z oprzyrządowaniem
Minimalne parametry techniczne minikoparki:
ROK PRODUKCJI

Fabrycznie nowa, 2012
Spełniający aktualne normy emisji spalin

SILNIK

Bezpośredni wtrysk diesla

TYP
LICZBA CYLINDRÓW

3

MOC

MINIMUM 15 KM
NAPĘD
Hydrostatyczny, kontrolowany i sterowany za pomocą

TYP

dwóch dźwigni i dwóch pedałów.
PRĘDKOŚĆ

Min 2 km/h

PRĘDKOŚĆ UKŁADU OBROTOWEGO

9-10 obr/min
UKŁAD HYDRAULICZNY

POJEDYNCZA POMPA ZĘBATA
PRZEPŁYW OLEJU

30 l/min

MINIMALNE CIŚNIENIE

160-190 bar

SIŁA KOPANIA (siła naporu) (RAMIĘ,

700/1200 kg

ŁYŻKA)
Hydrauliczny system wyczuwania obciążenia
KABINA
Zamknięta, z ogrzewaniem spełniająca normy ROPS,

TYP

FOPS, TOPS.
Równoważony poziom ciśnienia

Mniej niż 85 LpA/LAeq

akustycznego mierzony na uszach operatora
WYMIARY
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA
PRZEŚWIT POD MASZYNĄ
MAKSYMALNY WYSIĘG KOPANIA
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KOPANIA
PODWOZIE
Obrót boczny ramienia kopiącego
OSPRZĘT

980 mm
180-200 mm
3815 mm
2200 mm
3550 mm
Stałe
45 st w lewo, 75 st. w prawo
Łyżka 25 cm, skarpówka, szybkozłącze
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Dodatkowa linia hydrauliczna do pracy z osprzętem np., młotem, łyżką skarpową uchylną
Przeglądy okresowe zalecane wg producenta z wymianą olejów, filtrów, innych elementów zużywających
się wraz z dojazdem serwisu do 4000 mth włącznie.
Czas reakcji serwisu – 24 h od zgłoszenia
Maszyna zastępcza na czas naprawy gwarancyjnej
Instrukcja obsługi w języku polskim
Deklaracja zgodności CE

2. Przyczepka do koparki
Minimalne parametry techniczne przyczepy do transportu minikoparki :
Rok produkcji

Fabrycznie nowa, 2012

Dopuszczalna masa całkowita

1800 kg

Długość przyczepy

3000 mm

Szerokość przyczepy

1500 mm

Sprzęg:

zaczep kompletny atestowany ze sterownikiem hamulca o
dopuszczalnym obciążeniu 2600 kg

Rama podwozia

gięta z blachy Domex 420

Przestrzeń ładunkowa:

podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej, podjazdy
wykonane z blachy stalowej otworowanej, do transportu montowane
na stojąco, regulowane na szerokości, uchwyty do spinania sprzętu 4
szt.
2 osie hamowane o nośności 1300 kg każda, z elementami

Zawieszenie:

sprężystymi gumowymi typu Neidharta
Koła i ogumienie:

koła 4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem o wymiarach
185 R14C,

Oświetlenie zewnętrzne

zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym

Świadectwo homologacji

TAK

Gwarancja

3 lata
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ZAŁĄCZNIK NR 3.1
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy ...................................................................................................................
Składając ofertę na :
„Postępowanie przetargowe na dostawę urządzeń służących do wdrożenia nowych usług
– II etap”
Oświadczamy, że:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia,
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy
założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 14 dni od dostarczenia
zamówienia i faktury do siedziby Zamawiającego,

……………………………………
miejscowość, data
…………………………………………………………………………………...................................................
(podpis z pieczątką imienną , lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )
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ZAŁĄCZNIK NR 3.2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

nazwa Wykonawcy ...........................................................................................................
Adres Wykonawcy ...........................................................................................................
Składając ofertę na :
„Postępowanie przetargowe na dostawę urządzeń służących do wdrożenia nowych usług
– II etap”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 579 j.t.), który brzmi następująco:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
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obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

……………………………………
miejscowość, data
…………………………………………………………………………………...................................................
(podpis z pieczątką imienną , lub podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy )
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ZAŁĄCZNIK NR 4
UMOWA Nr…. (wzór)
Zawarta w dniu …...…….. w Kutnie
pomiędzy:
MPC Magdalena Oleksiewicz
Plac Wolności 6, 99-300 Kutno
NIP: 9710044827
Regon: 473080509
reprezentowanym przez:
Magdalenę Oleksiewicz – Właściciela
]zwanym dalej „Zamawiającym”
a
.............................................
.............................................
reprezentowanym przez:
.............................................
.............................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
……………………………...
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest „Postępowanie przetargowe na dostawę urządzeń służących
do wdrożenia nowych usług – II etap” - szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,

a

także

w

ofercie

złożonej

przez

Wykonawcę,

która

otwarta

została

dnia........................r. Oferta ta jest Załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część.
2.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie od ……………… do………………

3.

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi u bezpośredniego odbiorcy, tj. w siedzibie firmy MPC
Magdalena Oleksiewicz, Plac Wolności 6, 99-300 Kutno

4.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy:
a) jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;
b) posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego
zgodnie z jego przeznaczeniem;

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

c) spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE;
d) odpowiada wymaganiom – normom określonym w przedmiocie zamówienia, które
zostały wymienione w Załączniku nr 2. do SIWZ.
e) nie jest obciążony jakimikolwiek ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi
na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań
sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których
konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy
do rozporządzania nim;
f)

przekazany zostanie Zamawiającemu w stanie kompletnym, umożliwiającym normalne
korzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem, obejmującym w szczególności wszelkie
żądane przez Zamawiającego i wymienione w SIWZ wymaga niania techniczne oraz
instrukcje w języku polskim, jeżeli jest wymagana.

5.

Na 7 dni przed planowanym terminem dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o
planowanej dostawie przedmiotu zamówienia.

6.

Strony zgodnie ustalają, iż wydanie towaru Zamawiającemu nastąpi wraz z chwilą podpisania
przez strony Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w §2 ust.4. Z tą chwilą przechodzą
na Zamawiającego związane z towarem korzyści i ciężary, a także niebezpieczeństwo jego
przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
§2

1. Całkowita wartość przedmiotu niniejszej umowy, wskazanego w §1 ust. 1 niniejszej umowy, z
zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2 niniejszej umowy, wynosi:
Cena netto ................. zł + VAT ....., co stanowi Cena brutto: ................ zł
słownie: ...................................................... zł
2. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 jest sumą kwot częściowych za poszczególne elementy będące
częściami składowymi Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z poniższą tabelą…………..
Lp.

Rodzaj wyposażenia

Ilość

Cena netto

Vat

w szt.
1

Minikoparka z

1

oprzyrządowaniem
2

Przyczepka do koparki

1

RAZEM
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Cena brutto

3. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszystkie elementy realizacji
umowy w szczególności: koszt samego towaru, koszt jego montażu, uruchomienia, opłatę
gwarancyjną, koszt ubezpieczenia towaru na czas dostawy, koszt opakowania towaru, koszt
dostawy towaru do bezpośredniego odbiorcy na miejsce wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia SIWZ, a także koszt przeprowadzenia u Zamawiającego szkolenia wskazanych osób
w zakresie prawidłowego użytkowania towaru.
4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, określone w § 2 ust.1, płatne będzie w
następujący sposób: …………………………………………………………………………………….

§3
1. Kwota, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy płatna będzie przez Zamawiającego na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w tej fakturze VAT.
2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowi Protokół Odbioru Końcowego,
zaakceptowany i podpisany przez oby diw strony.
3. Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminach określonych w § 2, ust.
4
4. Wykonawcy należą się odsetki za opóźnienie w płatności tylko w sytuacji, w której Zamawiający
opóźnia się z zapłatą, przez co najmniej 14 dni, a także jedynie za okres przypadający po tych 14
dniach.
§4
1. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do daty
określonej w §1 ust.3, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości
0,5 % kwoty brutto, o jakiej mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 14 dni lub niedotrzymaniu ustalonej jakości
dostarczanych towarów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie kompletnego przedmiotu
zamówienia. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od upływu
powyższego terminu opóźnienia albo od powzięcia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
3. W przypadku opóźnienia lub odmowy usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, dokonać zastępczego usunięcia wad, którego kosztami obciąży Wykonawcę, w tym
dokonując ich potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto, o
jakiej mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W przypadku nienależytego wykonania umowy (innego niż wskazane w § 4 ust. 1) Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 10 % kwoty brutto, o jakiej mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.
6. Naliczana w sposób określony w § 4 ust. 1, 4 i 5 oraz w § 5 ust.7 kara umowna może zostać
potrącona z kwoty należnej Wykonawcy na podstawie wystawionych przez niego faktur VAT.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie oraz w § 5 ust. 7 kar umownych.
8. Wszystkie kary umowne zastrzeżone w niniejszym paragrafie oraz w § 5 ust.7 są niezależne od
siebie.
9. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku
zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, której okres wyszczególniono w tabeli poniżej
liczonej od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru, o jakim mowa w §3 ust. 2.
Lp.

Rodzaj wyposażenia

1

Minikoparka z

Okres gwarancji

oprzyrządowaniem
2

Przyczepka do koparki

2. W ramach tak rozumianej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania, na swój wyłączny
koszt, wszelkich wad powstałych bez winy użytkowników przedmiotu niniejszej umowy. Wady,
które można zgłaszać Wykonawcy za pośrednictwem faxu, na nr tel.: ................................., jak
również za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: ...................................., będą usuwane przez
niego niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia, przy czym
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych wad w
ciągu 24 godzin od momentu dokonanego zgłoszenia. W ciągu 24 godzin od momentu
przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad, ma on obowiązek
poinformowania Zamawiającego o prawdopodobnym czasie usuwania tych wad. Czas naprawy
każdorazowo wydłuża okres gwarancji.
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3. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, na swój wyłączny koszt, na okres naprawy dostarczy
Zamawiającemu, a także zainstaluje i uruchomi u niego towar zastępczy, o parametrach
zbliżonych, nie mniejszych niż parametry przedmiotu niniejszej umowy, wskazanego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy, w taki sposób, by towar ten mógł bezawaryjnie funkcjonować u Zamawiającego.
4. Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę towaru
zastępczego, zgodnie z postanowieniami § 5 ust.6, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego
karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto, o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W okresie gwarancji serwis będzie świadczony przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1.
6. W ramach serwisu gwarancyjnego o jakim mowa w § 5 ust. 4 Wykonawca dokona co najmniej 2
przeglądów dostarczonego, zainstalowanego i uruchomionego towaru w terminie obowiązywania
gwarancji. Terminy tych przeglądów Wykonawca ustali z Zamawiającym. Koszt materiałów
eksploatacyjnych, które uległy naturalnemu zużyciu pokrywa Zamawiający.
7. W sytuacji, w której przez okres gwarancyjny przedmiot niniejszej umowy, wskazany w §1 ust. 1,
będzie naprawiany co najmniej 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwało żądanie wymiany
przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy na nowy, wolny od wad oraz o tożsamych
parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, zamiast towaru wadliwego, towar
wolny od wad, albo dokona istotnych napraw towaru objętego gwarancją, termin udzielonej
gwarancji biegnie na nowo i liczony będzie od momentu dostarczenia towaru wolnego od wad
albo zwrotu towaru naprawionego.
9. Niezależnie od postanowień powyższych, przez okres 5 lat od upływu okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zakupu części zamiennych i zużywalnych.
§6
1. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej
postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w tym zmianę ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.3, o ile zostanie spełniony jeden z
następujących warunków:
a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej
b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez
Wykonawcę okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej
staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §1 ust.2,
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
1. W razie powstania sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca (Zamawiający)
ma obowiązek skierować na piśmie swoje roszczenia do Zamawiającego (Wykonawcy), który
ustosunkuje się na piśmie do roszczeń Wykonawcy (Zamawiającego) w terminie 14 dni od daty
powiadomienia.
2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w §8 ust.1,
sądem właściwym do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn. zm.), Kodeksu
Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§9
1. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
2. Załącznikiem nr 1 do umowy jest oferta, o jakiej mowa w§ 1ust. 1 o którym mowa w §1 ust.1

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

