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I.Informacje ogólne. 

1. Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55–200 Oława, tel./fax. 71 303-30-19, 
zwanym dalej ”Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w ramach postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej o wartości mniejszej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zadnie pn.: „Zakup, dostawa i serwis fabrycznie 
nowego ciągnika rolniczego”. 

2. Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 
1500. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP”. 

4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 
z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej 

5. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, (www.uzp.gov.pl), 
na stronie internetowej  Zamawiającego www.pzd-olawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 

6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
których administratorem będzie Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie ( http://pzd-
olawa.pl/przetwarzanie_danych_osobowych.html ). 

II.Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis 
fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. 

2. Wymagania, jakie musi spełniać ofertowany ciągnik: 

a. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 
b. Pojemność silnika minimum 2800 cm3 
c. Prędkość jazdy ≤ 40 km/h 
d. Silnik minimum 3 cylindrowy  
e. Minimalna moc homologowana 70 KM 
f. Pompa hydrauliczna o wydatku minimum 40 l/min 
g. Sterowanie podnośnikiem tylnym mechaniczne lub elektryczne 
h. Chłodnica wyposażona w dodatkową siatkę ochronną z możliwością demontażu na czas 

czyszczenia 
i. Kabina  montowana fabrycznie  
j. Radio wraz z głośnikami 
k. Lampy ostrzegawcze LED  
l. Oświetlenie robocze LED na przodzie i tyle ciągnika minimum 4 sztuki  
m. Zaczep tylny automatyczny regulowany na szynie do przyczep  
n. Dolny zaczep  
o. Oświetlenie drogowe do jazdy z urządzeniem na przednim TUZ-ie (np. pług) 
p. Oświetlenie LED z prawej strony ciągnika umożliwiające oświetlenie współpracującej z 

ciągnikiem bocznej kosiarki do poboczy 
q. Lusterka regulowane,  teleskopowe składane przód tył 
r. Siatka zabezpieczająca z prawej strony ciągnika na całej powierzchni szyby -   siatka 

krępowana o oczkach 10x10 mm 
s. Skrzynia biegów z przełożeniem minimum 18/12 
t. Zmiana kierunku jazdy za pomocą rewersu mechanicznego lub elektrohydraulicznego – 

oddzielnej dźwigni lub przełącznika  
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u. Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa  
v. Przedni TUZ sterowany niezależnie z jedną parą hydrauliki na przodzie oraz gniazdem 

elektrycznym trzypinowym 12 V 
w. Przedni zaczep  
x. Przednie błotniki 
y. Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie 
z. Kabina klimatyzowana i ogrzewana montowana fabrycznie 
aa. Ogumienie minimum, przód 320/85R20, tył 420/85R30 
bb. Minimum dwie prędkości wałka WOM 540/540E włączany w kabinie wraz ze zmianą 

prędkości obrotów w kabinie 
cc. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący obroty wałka oraz prędkość jazdy  
dd. Sterowanie podnośnikiem tylnym z zewnątrz z poziomu gruntu 
ee. Kierownica regulowana  
ff. Fotel pomocniczy operatora  
gg. Tylny podnośnik o udźwigu minimum 1800 kg 
hh. Ramiona tylnego podnośnika i łącznik górny z zaczepami automatycznymi 
ii. Minimum 2 pary tylnych wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika. Dopuszcza się możliwość 

zastosowania jednej z dwóch par hydraulicznych zamiennie z przednią parą, druga 
para hydrauliczna sterowana niezależnie oraz niezamiennie 

jj. Napęd na cztery koła z blokadą mechanizmu różnicowego z możliwością rozłączenia 
napędu  

kk. Wspomaganie kierownicy  
ll. Sterowanie podnośnikiem i hydrauliką z prawej strony 
mm. Przednia i tylna wycieraczka 
nn. Ciągnik spełniający normę Mother Regulation 
oo. Balast przedni min. 300 kg 
pp. Minimalna masa ciągnika 3000 kg bez dociążenia 
qq. Pojemność zbiornika na paliwo minimum 70 litrów 
rr. Instrukcja obsługi w języku polskim  
ss. Tłumik z wylotem bocznym pionowym 
tt. Komplet sworzni, kul oraz łączników górnych na przód i tył ciągnika 
uu. Termin dostawy maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy 
vv. Dostawa do siedziby Zamawiającego:  
3. Obwód Drogowy w Miłoszycach ul. Wrocławska 25, 55-220 Jelcz-Laskowice 

ww. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
xx. Katalog części w języku polskim.  
yy. Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny. 
zz. Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej 
aaa. Szkolenie operatorów z obsługi ciągnika w miejscu dostawy. 

 
 
4. Wymagania gwarancyjne i serwisowe 

a. Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać 
wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w pkt. II ust. 2 SIWZ.  
Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności 
związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi  
w języku polskim. 

b. Przewidywany czas pracy ciągnika w ciągu roku od 1200 do 1300 mth. 

c. Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. 
Głównie do koszenia poboczy, transportu i rozładunku materiałów budowlanych na 
drogach i w magazynach OD, remontów cząstkowych nawierzchni, zimowego 
utrzymania dróg.  
Ciągnik nie jest przeznaczony do użytkowania komercyjnego i prac rolniczych. 

d. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik na okres 
wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu 
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odbioru ciągnika. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt 
materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych 
podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca. 

e. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt 
wykonawcy. 

f. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów pojazdów  
w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego. 

g. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu wraz z wyposażeniem 
dodatkowym bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.  

h. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymienialne podczas okresowych 
przeglądów technicznych, w szczególności oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki 
hamulcowe.  

i. Zamawiający zastrzega sobie prawo kupna materiałów eksploatacyjnych zgodnych z 
wymaganiami producenta u innych dostawców.  

j. Przebiegi między obsługowe mają być zgodne z zaleceniami producenta.  

k. Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, 
jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty. 

III.Termin wykonania zamówienia. 

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie: maksymalnie 6 tygodni od daty 
podpisania umowy. 

IV.Warunki udziału w postępowaniu. 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 

Zamawiający nie żąda dokumentów w tej kategorii. 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zamawiający nie żąda dokumentów w tej kategorii. 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa 

Zamawiający nie żąda dokumentów w tej kategorii. 

V.Wykluczenie wykonawcy 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określone są w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który spełnia przesłanki 
określone w art. 24 ust. 5 pkt 1-4. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Wypełniony formularz oferty. 
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2. Wypełnione oświadczenie o spełnieniu wymaganych parametrów ciągnika. 

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 
wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz w art. 24 ust. 
5 pkt 1-4 ustawy PZP. 

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia  braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Oświadczenie może być złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego 
na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty. 

6. Dowód wpłaty wadium. 

7. Zaakceptowany projekt umowy. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.  

1. Komunikacja w trakcie postępowania, poza czynnością złożenia oferty i jej uzupełnienia, 
odbywać się będzie przy pomocy poczty elektronicznej oraz strony internetowej 
zamawiającego: http://pzd-olawa.pl 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

a. Anna Kurylak tel. 71 30 330 19, e-mail: anna.kurylak@pzd-olawa.pl 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a. pieniądzu – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy  jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 

3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto 
Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława 
w Banku Spółdzielczym w Oławie Nr 62 9585 0007 0010 0017 6994 0003. 

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania 
ofert.  
Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.  
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4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy 
złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Powiatowym Zarządzie 
Drogowym w Oławie, pl. Zamkowy 18. Kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie dokonane 
przez Głównego księgowego, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt 5. 

5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą, przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby,  
winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w 
oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. 

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1., w formie lub formach, 
o których mowa w pkt 2. zostanie wykluczony z postępowania. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 12. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

a. UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument 
ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po 
zaistnieniu okoliczności wymienionych w pkt. 13 i 14.  

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym  przez 
zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę. 

12. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego 
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca,  którego oferta została 
wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy. 
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X. Termin związania ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący ZAŁĄCZNIK  

NR 1 do SIWZ. Do oferty winny być dołączone  dokumenty wymienione w Rozdziale VII 
niniejszej Specyfikacji (SIWZ). 

2. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez 
Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich 
treści. 

3. Wzór umowy winien zostać podpisany przez Wykonawcę na ostatniej stronie bez dokonywania 
w nim jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu jego treści. 

4. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda zapisana strona 
powyższej kopii bądź kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Złożona oferta wraz z  innymi wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi  być zgodna 
z treścią SIWZ. 

6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym 
atramentem, na maszynie lub komputerze. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

10. Dokumenty wymagane w postępowaniu sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

11. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi 
być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

13. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. 
Wszystkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą 
być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

14. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie (kopertach) lub opakowaniu (opakowaniach): 

a. Kopertę/Opakowanie należy zaadresować na adres Zamawiającego z zaznaczeniem:  

„Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego” 

Nie otwierać przed dniem 05.06.2019 r. do godz. 1000 
b. Na kopercie/opakowaniu oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej 
przedterminowe otwarcie. zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została 
złożona po terminie zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP). 
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15. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 
zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie 
przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt. 11. ust. a. 
koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie 
może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

16. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający. 

XII. Miejsce, sposób i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w Oławie 

przy pl. Zamkowym 18 - sekretariat, nie później niż dnia: 05.06.2019 r do godz. 955. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia tego samego dnia o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego  
w Oławie przy pl. Zamkowym 18 - sala konferencyjna III piętro. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP poda 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, 
następnie „ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.  

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, zawarte w ofertach. 

6. Protokół wraz z załącznikami, tj.: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi 
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu 
Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 
postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

a. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego 
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do 
wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania 
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

7. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może  
zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

8. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty. 

9. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:  

a. zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o 
udostępnienie treści protokołu z załącznikami bądź, oferty (ofert) z zastrzeżeniem pkt 
5; 

b. Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia 
zakres informacji, które mogą być ujawnione; 

c. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin i sposób udostępnienia ofert informując 
pisemnie zainteresowanego. 
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XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu oferty, zgodnie z 
treścią niniejszej Specyfikacji. 

2. W Formularzu oferty należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość podatku VAT i 
podać cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 

3. Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po 
przecinku np. 4,375 = 4,38 

4. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 
będzie podlegała zmianie, poza przypadkiem zmiany podatku od towarów i usług VAT. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane 
zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN wg średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

9. W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne 
należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia 
postępowania. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowane przez niego stawki podatku 
VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami. 

11. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a. oczywiste omyłki pisarskie; 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.  

d. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium: 

a. CENA – 60 % 
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b. GWARANCJA –  30 % 

c. CZAS REAKCJI SERWISU – 10 % 

2. Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa powołana przez Kierownika Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Oławie. 

3. CENA będzie oceniana na podstawie ceny ofertowej.  

a. najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych 
w  ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem. Porównywane będą ceny 
brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

b. Ceny w pozostałych ofertach będą punktowane następująco: 
przyjmuje się poziom odniesienia rozumiany jako stosunek ceny minimalnej do ceny 
oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1 % = 1 pkt) 
obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik 
przez wagę tego kryterium tj. 60 pkt. 

 

4. GWARANCJA 

Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie informacji  
z formularza ofertowego.  

a. przyjmuje się, że gwarancja udzielona na okres: 

• - minimalny (wymagany), tj. 12 miesięcy – otrzyma 0 pkt 

• - maksymalny, tj. 36 miesięcy – otrzyma 30 pkt 

 

b. gwarancje w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

 

Uwaga : 
W przypadku podania przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego  niż termin określony 
przez Zamawiającego jako minimalny, lub nie podania w ogóle tego terminu oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.   

 

5. CZAS REAKCJI SERWISU 

Czas reakcji serwisu oznacza czas od zgłoszenia awarii do momentu przystąpienia do usunięcia 
awarii. Maksymalny czas reakcji serwisu – 6 dni. 
Ocena punktowa w kryterium „Czas reakcji serwisu” dokonana zostanie na podstawie 
informacji z formularza ofertowego. Oferty oceniane będą wg następujących zasad: 

1 dzień od zgłoszenia – 10 pkt. 
2 dni od zgłoszenia    –   8 pkt. 
3 dni od zgłoszenia    –   6 pkt. 
4 dni od zgłoszenia    –   4 pkt. 
5 dni od zgłoszenia    –   2 pkt. 
6 dni od zgłoszenia    –   0 pkt. 

Gwarancja badanej oferty – 12 miesięcy 
Ocena punktowa =--------------------------------------------------------- x 30 punktów 

36 miesięcy – 12 miesięcy 

Cena minimalna 
Ocena punktowa =----------------------------  x 60 punktów 

Cena badana 
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Uwaga : 
W przypadku podania przez Wykonawcę terminu czasu reakcji serwisu dłuższego niż termin 
określony przez Zamawiającego jako maksymalny, lub nie podania w ogóle tego terminu oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.  

6. Łączna ocena oferty 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższa ilość punktów za 
sumę wszystkich kryteriów tj.: cena + gwarancja + czas reakcji serwisu.   

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość 
punktów. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, treści oświadczeń i dokumentów, 
przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentu 
wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

9. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców,  
w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń 
i dokumentów.  

10. Oferta zostanie odrzucona gdy zajdzie jedna z przesłanek w art. 89 ust 1 ustawy PZP. 

XV.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający na stronie internetowej zamieści następujące 

informacje:  

a. dane wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

b. dane pozostałych wykonawców wraz z podaniem punktacji ofert, 

c. dane wykonawców wykluczonych i tych, których oferty zostały odrzucone. 

2. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający zamieści jedynie informację o 
unieważnieniu podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami, 
jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego, ale nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty 
na adres poczty elektronicznej  podany w ofercie. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy 
PZP, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem 
umowy. 

6. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do 
jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. 
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XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Nie dotyczy   

XVII.Istotne postanowienia do umowy. 
Postanowienia umowy – zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

XVIII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Podmiot określony w pkt 1 ma prawo do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania takiej czynności w trybie i na warunkach 
określonych w art. 180-198 ustawy PZP. 
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Załącznik Nr 1  

OFERTA 

1. Wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Powiatowy Zarząd 
Drogowy w Oławie na zadanie p.n.:  

„Zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego”. 

2. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  

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

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

ulica ....................................................................... nr domu .......................... 

kod ........................... miejscowość .................................................................. 

powiat .......................................... województwo ............................................. 

tel.: ................................... fax: .................................... 

e-mail: ……………………………………………………………………………. 

REGON: ............................. NIP: .................................... 

 

3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
wyznaczamy:  

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

( imię i nazwisko ) 
tel.: .............................................. 

e-mail: ..................................................................... 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia za cenę: 

netto (bez podatku VAT): ........................  zł.  

Słownie zł.: ................................................................................................................. 

+ podatek VAT w wysokości: ........%, tj. ..................... zł. 

Słownie zł.: ................................................................................................................. 

co łącznie stanowi kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT): .......................... zł.  

Słownie zł.: ................................................................................................................. 

Powyższe wartości zawierają wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji  na okres ………… miesięcy. 

Uwaga: 
W przypadku podania przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego  niż termin określony przez 
Zamawiającego jako minimalny, lub nie podania w ogóle tego terminu oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.   

6. Czas reakcji serwisu ………… dzień /dni. 

Uwaga: 
W przypadku podania przez Wykonawcę terminu czasu reakcji serwisu dłuższego niż termin określony 
przez Zamawiającego jako maksymalny, lub nie podania w ogóle tego terminu oferta Wykonawcy 
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.  
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7. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: maksymalnie 6 tygodni od 
daty podpisania umowy. 

8. Wadium o wartości: 4.000,00 zł.  

wnieśliśmy w dniu …...........................…….w formie ..…………….……………….………………..……… 

Zwolnienia wadium prosimy dokonać na konto:……………………………………………………………….… 

9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania 
oferty. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń. 

11. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy1 płatnikiem podatku VAT od towarów i usług. 

12. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z 
przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54  poz. 
535 z 2004 r. z późn. zm.). 

13. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu. 

14. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum2 dla potrzeb niniejszego zamówienia 
jest następujący:  

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

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

15. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od 
____ do ____ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

16. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

17. Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) / nie jesteśmy małym 
lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP)1. 

18. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są dokumenty, 
oświadczenia i wykazy, zgodnie z punktem VII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

....................................dnia ……............ ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 
osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy 

                                                           
1

 niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2  

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW CIĄGNIKA 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

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

Składając ofertę w postępowaniu, w celu wykazania, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego przedstawionym w SIWZ, przedstawiamy opis parametrów technicznych oferowanego 
ciągnika rolniczego – wersja drogowa 

Ciągnik - nazwa ..............................................................., model ............................................ 

 
Pl. 

 
Parametr wymagany 

 

Parametr  
posiadany przez 

Wykonawcę* 
1. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019  
2. Pojemność silnika minimum 2800 cm3  
3. Prędkość jazdy ≤ 40 km/h  
4. Silnik minimum 3 cylindrowy   
5. Minimalna moc homologowana 70 KM  
6. Pompa hydrauliczna o wydatku minimum 40 l/min  
7. Sterowanie podnośnikiem tylnym mechaniczne lub elektryczne  
8. Chłodnica wyposażona w dodatkowa siatkę ochronną z możliwością 

demontażu na czas czyszczenia 
 

9. Kabina  montowana fabrycznie   
10. Radio wraz z głośnikami  
11. Lampy ostrzegawcze LED   
12. Oświetlenie robocze LED na przodzie i tyle ciągnika minimum 4 sztuki   
13. Zaczep tylny automatyczny regulowany na szynie do przyczep   
14. Dolny zaczep   
15. Oświetlenie drogowe do jazdy z urządzeniem na przednim TUZ-ie  

(np. pług) 
 

16. Oświetlenie LED z prawej strony ciągnika umożliwiające oświetlenie 
współpracującej z ciągnikiem bocznej kosiarki do poboczy 

 

17. Lusterka regulowane, teleskopowe składane przód tył  
18. Siatka zabezpieczająca z prawej strony ciągnika na całej powierzchni 

szyby -   siatka krępowana o oczkach 10x10 mm 
 

19. Skrzynia biegów z przełożeniem minimum 18/12  
20. Zmiana kierunku jazdy za pomocą rewersu mechanicznego lub 

elektrohydraulicznego – oddzielnej dźwigni lub przełącznika  
 

21. Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa   
22. Przedni TUZ sterowany niezależnie z jedną parą hydrauliki na przodzie 

oraz gniazdem elektrycznym trzypinowym 12 V 
 

23. Przedni zaczep   
24. Przednie błotniki  
25. Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie  
26. Kabina klimatyzowana i ogrzewana montowana fabrycznie  
27. Ogumienie minimum, przód 320/85R20, tył 420/85R30  
28. Minimum dwie prędkości wałka WOM 540/540E włączany w kabinie 

wraz ze zmianą prędkości obrotów w kabinie 
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29. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący obroty wałka oraz prędkość 
jazdy  

 

30. Sterowanie podnośnikiem tylnym z zewnątrz poziomu gruntu  
31. Kierownica regulowana   
32. Fotel pomocniczy operatora   
33. Tylny podnośnik o udźwigu minimum 1800 kg  
34. Ramiona tylnego podnośnika i łącznik górny z zaczepami 

automatycznymi 
 

35. Minimum 2 pary tylnych wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika 
Dopuszcza się możliwość zastosowania jednej z dwóch par 
hydraulicznych zamiennie z przednią parą, druga para hydrauliczna 
sterowana niezależnie oraz niezamiennie 

 

36. Napęd na cztery koła z blokadą mechanizmu różnicowego  
z możliwością rozłączenia napędu  

 

37. Wspomaganie kierownicy   
38. Sterowanie podnośnikiem i hydrauliką z prawej strony  
39. Przednia i tylna wycieraczka  
40. Ciągnik spełniający normę Mother Regulation  
41. Balast przedni min. 300 kg  
42. Minimalna masa ciągnika 3000 kg bez dociążenia  
43. Pojemność zbiornika na paliwo minimum 70 litrów  
44. Instrukcja obsługi w języku polskim   
45. Tłumik z wylotem bocznym pionowym  
46. Komplet sworzni, kul oraz łączników górnych na przód i tył ciągnika  
47. Termin dostawy maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania umowy  
48. Dostawa do siedziby Zamawiającego: Obwód Drogowy w Miłoszycach 

ul. Wrocławska 25, 55-220 Jelcz-Laskowice 
 

49. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  
50. Katalog części w języku polskim  
51. Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny  
52. Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
 

*wpisać wielkość parametru lub tak/nie 

Wraz z oświadczeniem dołączam: 

a. oryginalny folder producenta oferowanych urządzeń, 

b. wyciąg aktualnego świadectwa homologacji na ciągnik, 

c. znaki producenta CE maszyn pochodzących z produkcji seryjnej, 

d. tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów   

....................................dnia ……............  ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I 
NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

na podstawie art. 24 ust. 1  pkt 13-22 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy PZP 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

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

 Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. IV SIWZ 

 Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy PZP. 

 Oświadczamy, że podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. ..…….…… 

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

(art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 lub 16 lub 17 lub 18 lub 19 lub 20 lub ust. 5) 

Jednocześnie w załączniku do niniejszego załącznika przedstawiamy dowody spełniające 
przesłanki zawarte w art. 24 ust. 8. 

....................................dnia ……............ ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 
osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy 

Uwaga: 

Niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 5 

INFORMACJA 

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

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

 Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej 

 Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej z którymkolwiek z wykonawców którzy 
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu 

 Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) z następującymi 
wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu: 

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

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

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

 Jednocześnie oświadczam, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w niniejszym postępowaniu. Stosowne dokumenty przedkładamy w załączeniu. 

....................................dnia ……............ ……………........................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 
osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy 

Uwaga: 

• Niniejsze oświadczenie można złożyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamieszczenia 
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o wykonawcach biorących udział w 
postępowaniu. 

• Niniejsze oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 7 

UMOWA /PROJEKT/ 

Zawarta w dniu ……………………….……………….. w Oławie pomiędzy: 

Powiatem Oławskim ul. 3 Maja 1 w Oławie, 55-200 Oława NIP: 9121875363 – 

Powiatowym Zarządem Drogowym w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława 

reprezentowanym przez: 

Kierownika Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława – Wojciecha 

Drożdżala na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Oławie   

przy kontrasygnacie  

Głównego Księgowego – Marii Buczek działającego z upoważnienia wydanego na podstawie art. 48 ust. 

3 ustawy o samorządzie powiatowym przez Skarbnika Powiatu 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a …………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

NIP…………………….………………………, REGON…………………………..……………..,  

reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………………...…….....………………………………………………………………….…………………. 

2. ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

o treści następującej: 
 
 

 Strony zawierają umowę w trybie zamówienia publicznego nr PZD.251.7.2019.AK 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego do 
wykonywania robót utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu oławskiego dla Obwodu 
Drogowego w Miłoszycach zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy ciągnik rolniczy 
Marka: …………….. 
Typ: ……………. 
Model: …………………….. 
Rok produkcji …………… 
Nr fabryczny ………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w pełni sprawny, wolny od wad 
fizycznych i prawnych, odpowiadający pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych 
norm jakościowych, dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE, zgodnie z wymaganiami 
ogólnymi oraz parametrami technicznymi i wyposażeniem - zawartymi  SIWZ.  



PZD.251.7.2019.AK 

21 

4. Wykonawca gwarantuje na własny koszt i odpowiedzialność dostawę przedmiotu umowy do 
Zamawiającego. Miejscem dostawy jest: Obwód Drogowy w Miłoszycach ul. Wrocławska 25,  
55-220 Jelcz-Laskowice. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: maksymalnie 6 tygodni od daty podpisania 
umowy. 

2. Dostawa przedmiotu umowy będzie zrealizowana jednorazowo w dzień roboczy (od poniedziałku 
do piątku) w godzinach od 7:00 do 10:00. 

3. Wykonawca przynajmniej na 5 dni przed planowaną dostawą zawiadomi Zamawiającego 
o terminie dostawy i szkoleniu pracowników w piśmie przesłanym w formie elektronicznej na 
adres: sekretariat@pzd-olawa.pl Zamawiający potwierdzi termin dostawy i szkolenia.  
Zmiana tak ustalonego terminu dostawy wymaga zgody Zamawiającego. 

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy (termin zakończenia całego 
zakresu dostawy objętego umową, o którym mowa w ust. 1), uznaje się datę zakończenia 
odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru dostawy bez uwag. 

§ 3 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca oświadcza, iż ciągnik i sprzęt będący przedmiotem Umowy jest fabrycznie nowy, jest 
jego własnością, pozostaje wolny od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby 
trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia, nie był rejestrowany 
w kraju lub poza granicami RP. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie odpowiadał powszechnie obowiązującym 
przepisom prawa oraz wszelkim wymogom nałożonym na użytkownika przez władze publiczne. 

3. Wydanie przedmiotu umowy zostanie poprzedzone sprawdzeniem sprawności technicznej 
ciągnika przez przedstawicieli stron umowy. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu ciągnik wraz z: 

a. wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zarejestrowania i użytkowania: aktualnym 
świadectwem homologacji, książką gwarancyjną pojazdu oraz wyposażenia wraz z warunkami 
gwarancji, książką przeglądów serwisowych, instrukcjami obsługi i konserwacji ciągnika  
w języku polskim, katalogiem części zamiennych w języku polskim, wykazem akcesoriów 
i wyposażenia pojazdu i informacjami o wymaganych okresach lub przebiegach przy których 
wymagane jest wykonanie przeglądów ciągnika oraz wyposażenia wraz z informacją 
zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, 
smary, filtry itp.); 

b. wyposażeniem obowiązkowym i dodatkowym: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa 
komplety kluczyków; 

c. ciągnik przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał pełny zbiornik paliwa 
oraz uzupełnione inne płyny eksploatacyjne. 

5. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek (wad), Wykonawca 
zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach. Po usunięciu 
usterek (wad) wskazanych w protokole odbioru techniczno-jakościowego obędzie się kolejny 
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odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy w całości, z którego zostanie sporządzony 
protokół. 

7. Zamawiający może zażądać wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub elementu przedmiotu 
dostawy na nowy wolny od wad. 

8. Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez 
Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów 
dostarczonego pojazdu. Czas trwania szkolenia – co najmniej 5 godzin. 

9. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest do wykonania wymaganych 
instrukcją obsługi, przeglądów gwarancyjnych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzację producenta przedmiotu dostawy w zakresie 
napraw i przeglądów przedmiotu dostawy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis pogwarancyjny przez Autoryzowane Stacje 
Obsługi na terenie Polski do 100 km od siedziby Zamawiającego. 

12. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą: 

a. w imieniu Zamawiającego p. Krzysztof Błaszczyszyn, tel. 606 241 400 

b. w imieniu Wykonawcy …………………………………………., tel. ……………………………. 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy kwotę wynagrodzenia ustaloną w trybie przetargu nieograniczonego: 

netto (bez podatku VAT): ...........................  zł. 

słownie zł.: ............................................................................................................................. 

+ podatek VAT w wysokości: ........%, tj. .........................zł. 

słownie zł.: ............................................................................................................................. 

co łącznie stanowi brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................  zł. 

słownie zł.: ............................................................................................................................ 

2. Wynagrodzenie zostanie dostosowane w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT. 

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  
w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, wszelkie koszty transportu do 
Zamawiającego, koszt szkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego 
przedmiotu dostawy, koszt zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie zaoferowanym przez 
Wykonawcę, koszt przeglądów okresowych przedmiotu umowy realizowane w siedzibie 
Zamawiającego obejmujące koszty dojazdu serwisu, koszty robocizny w okresie objętym 
gwarancją, w przypadku takiej konieczności - koszt transportu przedmiotu umowy do 
Wykonawcy, koszt udzielenia gwarancji, należne podatki w tym podatek VAT, zysk, narzuty, 
ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją umowy. 

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 
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§ 5 
PŁATNOŚCI 

1. Płatność wynagrodzenia umownego zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT z załączonym protokołem odbioru dostawy i potwierdzeniem przeprowadzenia 
szkolenia o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy. 

2. Faktura może być wystawiona na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony bez 
zastrzeżeń. 

3. Faktura winna być wystawiona na adres: 
 Nabywca: Powiat Oławski ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława NIP 912-18-75-363 
 Odbiorca: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława. 

4. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,  
w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy na osobę trzecią. 

§ 6 

GWARANCJA I SERWIS 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad.  

2. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu: ………. miesięcy gwarancji 
na ciągnik (okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie). 

3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek. Wszelkie koszty związane 
z ich usunięciem, ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji 
zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej.  

6. Pozostałe warunki gwarancji przyjmuje się według ogólnych zasad stawianych przez Wykonawcę 
dla danej marki ciągnika.  

7. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć naprawę gwarancyjną w terminie … dzień/dni  od 
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (czas podany przez Wykonawcę w ofercie) - czas 
reakcji serwisu. 

8. Wykonawca zapewni bezpłatny przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego, w terminie 
podanym powyżej (nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych) od momentu zgłoszenia 
telefonicznego, pocztą elektroniczną lub faksem, w celu naprawy lub ustalenia zakresu naprawy. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy przedmiotu umowy  
w terminie do 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia usterki lub w dłuższym terminie za 
zgodą Zamawiającego.  

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonywania w siedzibie 
Zamawiającego przeglądów okresowych przedmiotu umowy wliczając w to koszty dojazdu 
serwisu, koszty robocizny. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji serwisu 
pogwarancyjnego (na zasadach ustalonych w odrębnej umowie), co nie uchybia uprawnieniu 
Zamawiającego do skorzystania z innego serwisu. 
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12. W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, demontaż, montaż i transport ciągnika 
do siedziby autoryzowanego serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego 
Wykonawca wykona na własny koszt. 

13. W przypadku dwukrotnego powtórzenia się tej samej usterki podlegającej gwarancji lub 
zaistnienia usterki niemożliwej do usunięcia, Wykonawca, zobowiązuje się do wymiany wadliwej 
części lub tworzącego funkcjonalną całość zespołu części na nowy wolny od wad, w terminie 30 
dni roboczych od dnia zawiadomienia o usterce. 

14. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać go 
Zamawiającemu. Protokół powinien zawierać  specyfikację wykonanych czynności naprawczych 
oraz wykaz wymienionych podzespołów i części zamiennych.  

15. Termin gwarancji dla wymienionej części lub zespołu biegnie na nowo od dnia jej/jego wymiany. 

16. Za usterkę podlegającą gwarancji, niemożliwą do usunięcia uważa się usterkę, której Wykonawca 
nie usunął w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o jej wystąpieniu. 

17. Usunięcie wady lub usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 
Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu. 

18. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień  
z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże przy pomocy innego dowodu - w szczególności zawartej Umowy 
– istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
przedmiotowych warunków gwarancji. 

19. Dokument gwarancyjny wystawiony przez Wykonawcę winien zostać sporządzony zgodnie 
z warunkami gwarancji określonymi przez producenta, przy czym w szczególności nie będzie mógł 
zawierać następujących warunków: 

a. obowiązku dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów okresowych 
wykonywanych przez podmioty wskazane przez Wykonawcę, 

b. postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie 
dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu zamówienia, a także zawierać 
dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą, 

c. dotyczących innych płatnych działań, które nie zostały ujęte we wszystkich częściach 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

20. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

21. Wykonawca oświadcza, że postanowienia niniejszego paragrafu oraz wykonanie ciążących na nim 
obowiązków wynikających z gwarancji  nie będą, w żadnym przypadku wyłączały, uchybiały lub 
ograniczały gwarancji udzielanej przez Producenta ciągnika, a w przypadku naruszenia tego 
zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów tym 
spowodowanych w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

22. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje także na koszt Wykonawcy kontrakt 
obsługowy - pełny serwis gwarancyjny wraz z niezbędnymi podzespołami, częściami zamiennymi i 
robocizną. 

§ 7 
KARY UMOWNE 

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
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a. każde opóźnienie w wykonaniu czynności objętych umową w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4, ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b. opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto 
określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
przewidzianego na usunięcie wad, chyba że z przyczyn o charakterze obiektywnym 
niezależnym od Wykonawcy usunięcie wady wymaga dodatkowego czasu zaakceptowanego 
pisemnie przez strony umowy, wówczas kary naliczane będą za opóźnienie w niedotrzymaniu 
tego terminu, 

c. opóźnienie w ukończeniu naprawy przedmiotu umowy lub opóźnienie w przyjeździe serwisu, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto określonej 
w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

d. odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 10 dni licząc od daty 
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić 
należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,  
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1, chyba, że zaistniały okoliczności powodujące, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy: 

a. gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zrealizował dostawy bez uzasadnionych 
przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku co 
najmniej 30 dniowego opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, w stosunku do terminów 
określonych w niniejszej umowie lub na jej podstawie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie 
w terminie jednego miesiąca od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę 
odstąpienia. 

§ 9 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania pod rygorem 
nieważności formy pisemnej. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej 
jednej z następujących okoliczności: 

a. dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: 

- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy, 
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy, 
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania 

nowszych technologii/ rozwiązań itp., 
- może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych, podniesienia 

efektywności działania, 
- może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji 

wykonania przedmiotu Umowy, 
b. w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego  

i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych, z których treści 
wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy, 

c. w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, 
decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące 
dostawę lub inne organy publiczne albo sądy, 

d. podczas wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 
wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu  
i istoty Umowy, 

e. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona 
zawarta, 

f. w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
na etapie zawierania Umowy, 

g. zaistnieje potrzeba zmiany dokonana na podstawie uzgodnionych możliwość wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie, 

h. zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia zaproponowanego w ofercie przy zachowaniu 
parametrów równoważności, 

i. zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

- zaistnienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć. Maksymalny 
okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w 
świadczeniu dostawy. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu 
prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe 
następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy 
wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań; 

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 

j. zmian treści o charakterze informacyjno – instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności zmian dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego, 
zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie 
prawidłowej realizacji zamówienia. 
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§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

Zamawiający                                                                                        Wykonawca 

 


