


 
Komendant Główny Policji, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę               
i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t, montażownic do kół 
samochodowych ciężarowych i osobowych oraz podnośników kanałowych 2,5t i 6,3t” 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 
 
1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia           
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. 
 
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.             
– Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 
 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim              
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie 
określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, 
poz. 999, z późn. zm.). 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150  
Regon: 012137497 
 
Adres do korespondencji: 
 
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
BIURO FINANSÓW KGP,  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
tel.  (0-22) 601 20 44,  
fax. (0-22) 601 18 57, 
strona internetowa: www.policja.pl 

 
Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem 
publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: 
www.policja.pl. 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy 
zainteresowani Wykonawcy. 
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a – 91c 
ustawy Pzp. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
  
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż podnośników czterokolumnowych 
5,5t i 3,5t, montażownic do kół samochodowych ciężarowych i osobowych oraz 
podnośników kanałowych 2,5t i 6,3t”. Przedmiot zamówienia, który został szczegółowo 
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opisany w Załącznikach nr 1a – 1f oraz 2a – 2c do niniejszej SIWZ, dotyczy realizacji 
następujących zadań: 
- Zad. Nr 1 - zakup i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t – 2 szt., 
- Zad. Nr 2 - zakup i montaż montażownic do kół samochodowych ciężarowych                 

i osobowych – 2 szt., 
- Zad. Nr 3 – zakup i montaż podnośników kanałowych 2,5t i 6,3t – 4 szt. 

Okres oraz warunki gwarancji zawarte są w Załącznikach nr 1a – 1f oraz 2a – 2c, a także nr 
4a – 4c (Projekt Umowy). 
 
Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem:                     
CPV – 34328000-2 
CPV – 29820000-3 
 
3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
4.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
5. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy      
– w takim wypadku. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) 
zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie 
oznaczać będzie nie korzystanie z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia i nie będzie 
skutkowało odrzuceniem oferty. 
 
6. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp ilekroć w niniejszym opisie warunków zamówienia                       
i załącznikach przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było określenie ,,typu” 
towaru, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych      
w tym zakresie, ale jedynie takich, które  zagwarantują nie gorsze normy, parametry                 
i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykazanie równoważności 
przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp) spoczywa na wykonawcy. 
 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
 
9.   Ilekroć w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
mowa jest o przedmiocie zamówienia bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć 
przedmiot zamówienia opisany w Załącznikach nr 1a – 1f oraz 2a – 2c do niniejszej SIWZ 
oraz pkt. IV SIWZ. 
  
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 21 grudnia 2007 r. Za datę wykonania 
umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Wykonawcy                    
i Zamawiającego protokołu jakościowo-ilościowego. 
 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU  
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone                                 

w art. 22  ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana w oparciu o treść dokumentów 
lub oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia. Dokumenty zostały szczegółowo 
określone w rozdziale VII niniejszej SIWZ 
 
VII.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ              
WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIALU         
W POSTĘPOWANIU, NA PODSTAWIE ART. 36 UST 1. PKT 6 USTAWY PZP. 

Zgodnie przepisami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia        
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający            
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 
605),   w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu (określonych     
w pkt. VI SIWZ) Wykonawca musi złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 
 
1. Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zalecana treść 
oświadczenia została określona w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ - w przypadku 
Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub o treści 
określonej w Załącznikach nr 6a i 6b – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia), 
 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności 
spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, ale potwierdzony przez 
organ wydający w wymaganym terminie. 
 
3. Poświadczenie zgodności, zgodnie z wymaganiami § 74 ust. 1 rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki lub świadectwo / certyfikat badania 
typu zgodnie z obowiązującym systemem certyfikacji – dot. zadania nr 1 i nr 3. 
 

Wykonawca, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, musi złożyć: 

4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje 
wyszczególnione w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

 
UWAGA: 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 
zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że- nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania przy zachowaniu terminów wystawienia wymaganych dla tych dokumentów. 

  

Wymagana forma składanych dokumentów: 

− dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność    z oryginałem przez Wykonawcę. 
− wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów        
(w tym m. in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii 
dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 
− w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo               
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
− poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej 
kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
− dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem          
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

 
 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w rozdziale VI Wykonawca 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie   
z art. 89  ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.                  
O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie         
z art.  24 ust. 3 ustawy Pzp,  z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI ORAZ 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                       
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW: 
 
1.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami               
w sprawach procedury przetargowej jest: Rafał Jankowicz – Wydział Zamówień Publicznych 
BF KGP, tel. (022) 60-119-86; 
 
2. Zamawiający urzęduje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.15            
- 16.15 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).   
 
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane                          
z postępowaniem były kierowane na adres do korespondencji, określony w rozdziale            
II niniejszej SIWZ. 
IX.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  
 
X.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 
 

XI.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
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1. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
SIWZ.  

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być 
sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi być 
podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec 
osób trzecich. 
 
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę we własnym imieniu lub w imieniu 
innego Wykonawcy (ów).  
 
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika 
określając zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona 
przez nich oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
a) wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą dokument  

(np. pełnomocnictwo) określający co najmniej: strony występujące wspólnie oraz 
wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy), 
Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

c) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana      
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w odniesieniu do wymogu określonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie 
udokumentować fakt, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie       
art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp) poprzez złożenie dokumentów 
określonych w rozdziale VII pkt 1 (zał. nr 6b) oraz pkt 2 SIWZ. 

e) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców                       
do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia, ich 
łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich 
łączną sytuację ekonomiczną i finansową, które zostaną potwierdzone poprzez 
złożenie oświadczenia określonego w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 
1, 2, 3 ustawy Pzp) zał. nr 6a, 

f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 
g) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się              

na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
pełnomocnika.  

 
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia z organów 
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy (w sposób zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ  
– Wymagana forma składanych dokumentów). 
 
6. Zamawiający zaleca, by każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była  
kolejno ponumerowana. 
 
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 
uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości 
bez widocznych śladów naruszenia. 
 
8.  Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą 
być parafowane (lub podpisane) przez osob(ę)y upoważnioną (e)  
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9.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania 
wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Załączniki          
do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnienie postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
 
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
11. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy 
oznaczyć klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę   przedsiębiorstwa w rozumieniu  Ustawy    
o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji i wydzielić w formie załącznika. Zamawiający nie 
ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, a Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

XII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy 
umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
2.      Koperta powinna być zaadresowana (dokładna nazwa i adres Zamawiającego) oraz 
opisana według poniższego wzoru: 
Komenda Główna Policji 
Przetarg nr 248/Cmt/07/RJ 
Oferta na „Dostawę i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t, 
montażownic do kół samochodowych ciężarowych i osobowych oraz podnośników 
kanałowych 2,5t i 6,3t” 
Nie otwierać przed dniem 03.12.2007r. godz. 11.00 
 
UWAGA - przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty 
kurierskiej musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony             
w pkt  2 niniejszego rozdziału. 
 
3.      Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opatrzona dokładną nazwą 
i adresem Wykonawcy. 
 
4.      Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2007 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansów KGP, 
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz.       
8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku). 
 
5.      Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
 
6.      Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako 
zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 
 
7.      Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
Miejsce i tryb otwarcia ofert: 
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1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 03.12.2007r. o godz. 11.00 
 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości 
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
3. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności Wykonawców, przekaże uczestnikom 
postępowania przetargowego informacje dotyczące: 

− nazw firm oraz adresów Wykonawców, 
− cen ofert, 
− terminów wykonania zamówienia, 
− warunków gwarancji (okresu gwarancji), 
− warunków płatności. 

 
4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek. 
 
Modyfikacja i wycofanie oferty: 
1. Wykonawca może wprowadzić zmianę do treści złożonej oferty pod warunkiem,  
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem 
składania ofert. Zmiana do oferty musi być dokonana według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty, tj. musi być złożona w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej 
z dopiskiem „ZMIANA”. 
 
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmiany zawartość koperty zostanie dołączona do oferty. 
 
3.     Wykonawca ma prawo wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie (oświadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
Wycofanie oferty z  postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
(oświadczenia) w kopercie opatrzonej napisem „WYCOFANIE” - według takich samych 
zasad jakie obowiązują przy wprowadzaniu zmian do oferty. 
  
UWAGA: 
Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny 
dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania 
w imieniu Wykonawcy.  
 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA            

O WALUCIE W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ: 

 
1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).  
 
2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, 
a związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, m.in. koszty ubezpieczenia zamówienia, 
koszty załadunku, koszty transportu, koszty rozładunku itp., a w przypadku Wykonawcy 
spoza wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej również opłaty celne na warunkach 
DDP. 
 
3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
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ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami. 
 
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych 
polskich. 

 
UWAGA:  
Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. 
 
XIV.    OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT: 

 
1. Oceniane kryteria i ich znaczenie: 
 
 Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposób oceny 

1. Cena (P1) 100 Minimalizacja 
 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.  
 
Zaoferowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie spełniającego minimalnych 
warunków określonych w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt      
2 ustawy Pzp.   

 
2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 
a) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego; 
 
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez Zamawiającego            
o poprawieniu oczywistych omyłek w ich ofertach, mają obowiązek wyrazić zgodę na ich 
poprawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o 
dokonaniu ww. czynności. Nie wyrażenie zgody w wyznaczonym terminie skutkować będzie 
odrzuceniem oferty; 
 
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru,                    
z zastrzeżeniem pkt XV. 

 
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie          
o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas 
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przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedłoży dokument wymagany treścią art. 230 
ustawy z dnia 15 września 2000 r.   – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z  2000 r., Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zm.), chyba, że ww. dokument  został złożony przez Wykonawcę             
w ofercie.  
 
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku 
dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do 
reprezentowani ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą 
stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy 
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
 
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał  
od zawarcia umowy (poprzez niedopełnienie formalności, jakie muszą być dokonane w celu 
zawarcia umowy), Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, chyba, że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

 
 

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

 
XVII.   ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 
Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w załączniku nr 4a – 4c do SIWZ           
(projekt umowy). Do przedstawionych zapisów projektu umowy zostaną wprowadzone 
zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej 
przez niego oferty. 
 
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 
 
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy. 
 
2. Protest musi być wniesiony na piśmie i powinien wskazywać oprotestowana czynność  
lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów  
oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu. 

 
UWAGA: 
W przypadku wniesienia protestu na zapisy niniejszej SIWZ, do składanego protestu należy 
dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej protest do 
występowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej). 
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Załączniki 5 na ..... ark. 

Załącznik nr 1a  - wymagania techniczne dotyczące podnośnika 
czterokolumnowego 5,5 t 
Załącznik nr 1b  - wymagania techniczne dotyczące podnośnika 
czterokolumnowego 3,5t 
Załącznik 1c  - wymagania techniczne dotyczące montażownicy do 
samochodów ciężarowych 
Załącznik 1d  - wymagania techniczne dotyczące montażownicy do 
samochodów osobowych 
Załącznik 1e  - wymagania techniczne dotyczące dźwigników kanałowych 
pneumatyczno – hydraulicznych 2,5t 
Załącznik 1f  - wymagania techniczne dotyczące dźwigników kanałowych 
pneumatyczno – hydraulicznych 6,3t 
Załącznik 2a, 2b, 2c  - warunki dostawy oraz inne postanowienia umowy 
Załącznik nr 3  - protokół odbioru jakościowo - ilościowego 
Załącznik nr 4a, 4b, 4c      - projekt umowy. 
Załącznik nr 5 - formularz ofertowy 
Załącznik nr 6, 6a, 6b     - oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 ustawy  

         Pzp. 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1a do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 
Załącznik nr 1a 

Do umowy nr ....... 
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I. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCZE PODNOŚNIKA 

DIAGNOSTYCZNEGO CZTERO-KOLUMNOWEGO 5t. 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Wartość 
1. Podnośnik diagnostyczny cztero-kolumnowy  Wymagany 

2. Sposób zabudowy – montowany na   posadce   Wymagany 

3. Nośność kg  Od 5.000 do 5.500 

4. Maksymalna wysokość podnoszenia mm Od 1.800 do 2100 

5. Szerokość najazdu mm Od   450 do 630 

6. Długość najazdu mm Od 4.500 do 6.000 

7. Napęd elektrohydrauliczny - linowy  Wymagany 

8. Najazdy płaskie z zamontowanymi 
obrotnicami i zwalniaczami osi tylnej z 
dodatkowymi dwoma dźwignikami 
przesuwnymi.. 

 Wymagane 

9. Synchronizacja wysokości podnoszenia 
pomostów  

 Wymagana 

10. Ryglowanie  Wymagane 

11. Czas podnoszenia platformy s do 50 

12. Osłony wybrań pod obrotnice kpl 1 

13. Wyposażony w dźwigniki podnoszenia osi o 
następujących parametrach 

 Wymagane 

13.1. Udźwig  kg Minimum 3,500 

13.2. Maksymalna wysokość podnoszenia mm 340 

13.3. Napęd hydrauliczny lub pneumatyczny z 
ryglowaniem 

 Wymagany 

13.4. Sterowanie  Ręczne 

14. Rok produkcji  Bieżący 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Okres gwarancji minimum  12 miesięcy, jednak nie krócej niż gwarancja producenta 

2. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie maksimum 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

3. Wydłużenie czasokresu gwarancji o czas trwania naprawy gwarancyjnej.   

4. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową odnotowaną                      

w dzienniku konserwacji urządzenia. Przygotowany do odbioru dźwignik będzie miał    

wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy co będzie odnotowane                    

w książce gwarancyjnej dźwignika. 

5. Uruchomienie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia gotowości        

zamawiającego  chyba, że zostanie uzgodnione z Wykonawcą inaczej. 

6. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru technicznego przez UDT urządzenia. 

 

Załącznik nr 1b do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 
Załącznik nr 1b 

Do umowy nr ....... 
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I. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCZE PODNOŚNIKA 

CZTEROKOLUMNOWEGO 3,5 t 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Wartość 
1. Podnośnik czterokolumnowy z regulowanym 

rozstawem najazdów 
 Wymagany 

2. Sposób zabudowy – montowany na   posadce   Wymagany 

3. Nośność kg Minimum 3 500 

4. Maksymalna wysokość podnoszenia mm Minimum 1.900 

5. Szerokość najazdu mm od   450 do 550 

6. Długość najazdu mm do 4 000 

7. Napęd elektrohydrauliczny - linowy  Wymagany 

8. Najazdy płaskie z zamontowanymi z 
dodatkowym dźwignikiem przesuwnym.. 

 Wymagane 

9. Synchronizacja wysokości podnoszenia 
pomostów  

 Wymagana 

10. Ryglowanie  Wymagane 

11. Czas podnoszenia platformy s Maksimum 50 

12 Wyposażony w przesuwny dźwignik wzdłuż 
najazdów, podnoszenia osi o następujących 
parametrach 

 Wymagane 

12.1. Udźwig  kg Minimum 2 000 

12.2. Maksymalna wysokość podnoszenia mm 340 

12.3. Napęd hydrauliczny lub pneumatyczny z 
ryglowaniem 

 Wymagany 

12.4. Sterowanie  Ręczne 

13. Rok produkcji   Bieżący 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

7. Okres gwarancji minimum  12 miesięcy, jednak nie krócej niż gwarancja producenta 

8. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie maksimum 5 dni roboczych od daty   zgłoszenia. 

9. Wydłużenie czasokresu gwarancji o czas trwania naprawy gwarancyjnej.   

10. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową odnotowaną                      

w dzienniku konserwacji urządzenia. Przygotowany do odbioru dźwignik będzie miał   wykonany 

przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy co będzie odnotowane w książce 

gwarancyjnej dźwignika. 

11. Uruchomienie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia gotowości        

zamawiającego  chyba, że zostanie uzgodnione z Wykonawcą inaczej. 

12. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru technicznego przez UDT urządzenia. 

 
 

Załącznik nr 1c do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 
Załącznik nr 1c 

Do umowy nr ........ 
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WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCZE MONTAŻOWNICY 

DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Wartość 
1. Montażownica do samochodów ciężarowych  Wymagany 

2. Sposób zabudowy – do podłoża   Wymagany 

3. Zakres pracy  od 14″do 26″ 
4. Maksymalna średnica koła mm 1600 

5. Maksymalna szerokość koła mm 700 

8. Masa własna  kg do 550 

9. Napęd elektrohydrauliczny lub elektryczny  Wymagany 

10. Zasilanie elektryczne V/Hz 380/50 

11. Uchwyt koła   hydrauliczny 

12. Głośność dBa do 75 

13. Rok produkcji   bieżący 

Dodatkowe wyposażenie w komplecie 
1 Zacisk wspomagający montaż opony szt. 1 

2 Wyposażenie dodatkowe (długa łyżka, cęgi do demontażu 
odważników wyważających , pistolet pneumatyczny z 
manometrem, klucz do zaworów) 

kpl. 2 

3 Nakładki ochronne do obręczy aluminiowych kpl 2 

 

WARUNKI GWARANCJI 

13. Minimum  12 miesięczna gwarancja, jednak nie mniejsza niż gwarancja udzielana przez     

producenta urządzenia. 

14. Naprawa w terminie maksimum 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Po upływie tego terminu 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zleconych na zewnątrz wymian opon               

wykonanych w okresie niesprawności urządzenia powyżej 5 dnia roboczego niesprawności, jeżeli 

przyczyna unieruchomienia nie leży po stronie Zamawiającego. 

15. Wydłużenie czasokresu gwarancji o czas naprawy 

16. Wszystkie wymienione części w okresie gwarancji podlegają biegowi gwarancji począwszy od 

dnia wymiany. 

17. W przypadku wymiany urządzenia z powodu braku możliwości naprawy okres gwarancji na 

nowe urządzenie jest taki sam, jak na urządzenie uszkodzone i liczony jest na nowo od dnia 

wymiany. 

18. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez obie strony protokołu odbioru     

technicznego urządzenia. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancyjnych zastosowanie mają 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
Załącznik nr 1d do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

  
Załącznik nr 1d 

Do umowy nr ..... 
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WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCZE MONTAŻOWNICY 

DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Wartość 
1. Montażownica do samochodów osobowych, osobowo terenowych 

i dostawczych do 3,5 t. w tym opon niskoprofilowych oraz w 
systemie PAX i Runflat oraz do kół motocyklowych. Urządzenie 
musi obsługiwać obręcze stalowe i  obręcze ze stopów metali 
lekkich 

 Wymagany 

2. Przystawka do kół niskoprofilowych, PAX  Runflat i 
motocyklowych 

 Wymagany 

3.  Nakładki do obręczy kół wykonany z metali lekkich Kpl 2 

4.  Nakładki do obręczy kół motocyklowych Kpl 2 

5.  Wyposażenie dodatkowe (łyżka, cęgi do demontażu odważników 
wyważających , pistolet pneumatyczny z manometrem, klucz do 
zaworów) 

Kpl 2 

6.  Sposób zabudowy – do podłoża   Wymagany 

7.  Zakres pracy wyrażony w średnicach obręczy kół Cale od 12″do 22″ 
8. Maksymalna średnica koła mm 1000 

9. Maksymalna szerokość koła mm 12″do15″ 
10. Masa własna  kg do 250 

11. Zasilanie pneumatyczne MPa 0,6 do 1 

12. Zasilanie elektryczne V/Hz 380/50 

13. Pneumatyczny odchył ramienia w bok  Wymagany 

14. Nacisk zbijaka kg  2000÷3000 

15. Podwójna prędkość stołu  Wymagany 

16. Głośność dBa do 75 

17. Rok produkcji   bieżący 

 

WARUNKI GWARANCJI 

20. Minimum  12 miesięczna gwarancja, jednak nie mniejsza niż gwarancja udzielana przez 

producenta urządzenia. 

21. Naprawa w terminie maksimum 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Po upływie tego terminu      

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zleconych na zewnątrz wymian opon wykonanych      

w okresie niesprawności urządzenia powyżej 5 dnia roboczego niesprawności jeżeli przyczyna    

unieruchomienia nie leży po stronie Zamawiającego. 

22. Wydłużenie czasokresu gwarancji o czas naprawy 

23. Wszystkie wymienione części w okresie gwarancji podlegają biegowi gwarancji począwszy od 

dnia wymiany. 

24. W przypadku wymiany urządzenia z powodu braku możliwości naprawy okres gwarancji na 

nowe urządzenie jest taki sam, jak na urządzenie uszkodzone i liczony jest na nowo od dnia 

wymiany. 

25. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez obie strony protokołu odbioru               

technicznego urządzenia. 

26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancyjnych zastosowanie mają       

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1e do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 
Załącznik nr 1e 

Do umowy nr ..... 
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WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCZE 2 DŹWIGNIKÓW 

KANAŁOWYCH PNEUMATYCZNO- HYDRAULICZNYCH 2.5 t. 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Wartość 
1. Dźwignik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny z wózkiem obniżonym szt 1 Wymagany 

1.1 Szerokość pożądana wózka obniżonego  mm 900 

2 Dźwignik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny z wózkiem obniżonym szt 1 Wymagany 

2.1 Szerokość pożądana wózka obniżonego  mm 930 

3. Wysokość dźwignika z wózkiem obniżonym mm 900÷1000 

4. Wysuw hydrauliczny tłoczyska mm 500÷540 

5. Czas podnoszenia z obciążeniem s do 50 

6. Czas opuszczania z obciążeniem s do 40 

7. Nakładka tłoczyska szt. 2 

8. Udźwig kg Minimum 2500 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

 

27. Okres gwarancji minimum  12 miesięcy, jednak nie krócej niż gwarancja producenta 

28. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie maksimum  5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

29. Wydłużenie czasokresu gwarancji o czas trwania naprawy gwarancyjnej.   

30. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową odnotowaną w dzienniku 

konserwacji urządzenia. Przygotowany do odbioru dźwignik będzie miał wykonany przez         

Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej     

dźwignika. 

31. Uruchomienie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia gotowości 

zamawiającego  chyba, że zostanie uzgodnione z Wykonawcą inaczej. 

32. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru technicznego przez UDT urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1f do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 
Załącznik nr 1f 

Do umowy nr ..... 
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WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCZE 

DŹWIGNIKÓW KANAŁOWYCH PNEUMATYCZNO- 

HYDRAULICZNYCH 6,3 t. 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Wartość 
1. Dźwignik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny z wózkiem prostym szt 1 Wymagany 

1.1 Szerokość pożądana wózka prostego   mm 1000 

2 Dźwignik kanałowy pneumatyczno-hydrauliczny z wózkiem prostym szt 1 Wymagany 

2.1 Szerokość pożądana wózka prostego   mm 1050 

3. Wysokość dźwignika z wózkiem prostym mm 100÷120 

4. Wysuw hydrauliczny tłoczyska mm 500÷540 

5. Czas podnoszenia z obciążeniem s do 90 

6. Czas opuszczania z obciążeniem s do 40 

7. Nakładka tłoczyska szt. 2 

8. Udźwig kg Minimum 6300 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

 

33. Okres gwarancji minimum  12 miesięcy, jednak nie krócej niż gwarancja producenta 

34. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie maksimum  5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

35. Wydłużenie czasokresu gwarancji o czas trwania naprawy gwarancyjnej.   

36. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową odnotowaną                      

w dzienniku konserwacji urządzenia. Przygotowany do odbioru dźwignik będzie miał         

wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy co będzie odnotowane w     książce 

gwarancyjnej dźwignika. 

37. Uruchomienie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia gotowości               

zamawiającego  chyba, że zostanie uzgodnione z Wykonawcą inaczej. 

38. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru technicznego przez UDT urządzenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2a do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 
Załącznik nr 2 a 
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Do umowy nr ...... 

 
 

WARUNKI DOSTAWY 
ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Kod  CPV 34328000-2 

 
I   Przedmiot zamówienia: 

1. Realizacja dostawy, w pełnym zakresie zadania nr 1  (zgodnie  z potrzebami 
Zamawiającego), 2 podnośników czterokolumnowych.  

2. Czas realizacji zamówienia odpowiednio: - do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy 
jednak nie później niż 21.12.2007. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie 
dostawy i montażu z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych pisemnie lub faxem na 
numer 0-22 601 48 68. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 12 miesięcznej  gwarancji na 
dostarczane urządzenia i ich montaż, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. 

II   Inne istotne warunki umowy: 

           Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do 
przedstawionych niżej istotnych jej warunków: 

 
1.  Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 2 podnośników 4 kolumnowych fabrycznie nowych i 

kompletnych, wyposażonych we wszystkie układy elementy podłączeniowe niezbędne do ich 
prawidłowego funkcjonowania. Podnośniki muszą spełnić wymagania techniczne opisane w 
załączniku nr 1 a i 1 b do SIWZ. Przyjmuje się iż po dokonaniu czynności montażowych 
podnośniki będą w pełni funkcjonalne i gotowe do użytkowania. 

 
2. Strony ustalają, że oferowane jednostkowe ceny zachowają niezmienność przez cały okres 

obowiązywania umowy 
 
3. Podnośniki muszą w szczególności spełniać wymagania stawiane przed tego typu urządzeniami 

przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
28 grudnia 2001 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny 
odpowiadać dźwigniki (Dz.U. Nr 4/02 poz 43). 

 
4. Dostarczone urządzenia będą podlegać odbiorowi jakościowemu na podstawie protokołu. Po 

wystawieniu protokołu odbioru jakościowego będzie możliwe realizowanie płatności.  
 

5.     Płatność w PLN za przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie 14dni od  daty 
otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT, przy czym za początek okresu 
gwarancji przyjmuje się datę wystawienia faktury.  

 

6.   ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY odsetki ustawowe, w razie 
nieopłacenia w terminie otrzymanej  faktury VAT. 

 

7. WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielania ZAMAWIAJĄCEMU pomocy technicznej 
podczas obsługi technicznej urządzeń, po okresie gwarancyjnym.  
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8. Wykonawca przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wraz z ofertą pełną dokumentację techniczną 
zakupionych urządzeń: 

– Opis techniczny, zgodnie z § 71 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 

grudnia  2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny 

odpowiadać dźwigniki, 

– Instrukcję eksploatacji, 

– Katalog części zamiennych,  

– inną dokumentację zawierająca warunki techniczne niezbędne do przygotowania 

fundamentu pod montaż dźwignika. 

– Druk protokołu reklamacyjnego  

– Plan zabudowy 

9.   Dostawa i montaż zamówionego towaru nastąpi staraniem i na koszt WYKONAWCY 
do  miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Iwickiej 14 w 
godz. 7.30 -15.30 w dni robocze. przy czym za początek okresu gwarancji przyjmuje 
się datę wystawienia faktury. 

 

10.  ZAMAWIAJĄCY na podstawie pisemnego wniosku od WYKONAWCY udostępni 
pomieszczenie w którym urządzenia mają docelowo być zamontowane w celu 
wykonania pomiarów i niezbędnej dokumentacji technicznej jeżeli jest konieczna 
WYKONAWCY do sporządzenia oferty. 

 

11.  ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza żadnych zmian, modyfikacji lub ingerencji w obecną 
infrastrukturę obiektu, o ile nie będzie uprzednio uzgodniona pisemnie w postaci 
obustronnie podpisanego projektu zamontowania urządzeń wraz z wymaganiami 
WYKONAWCY odnośnie instalacji elektrycznej i pneumatycznej. 

 

12. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wad jakościowych w dostarczonym 
urządzeniu WYKONAWCA zobowiązany jest do nie odpłatnej wymiany 
zareklamowanych części, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od dnia 
złożenia reklamacji.  

 

• Zgłoszenie reklamacyjne co do usterek urządzenia ZAMAWIAJĄCY będzie 
zgłaszał telefonicznie lub formie protokółu reklamacyjnego    

 

• Wykonawca potwierdzi w ciągu 2 dni na piśmie podając datę telefonicznego 
zgłoszenia termin wykonania naprawy, nie przekraczający jednakże 10 dni 
roboczych od daty wysłania protokołu reklamacyjnego. Jeżeli w powyższym terminie 
nie jest możliwe wykonanie naprawy WYKONAWCA obowiązany jest zawiadomić 
ZAMAWIAJĄCEGO, podając przyczynę opóźnienia realizacji naprawy gwarancyjnej. 
WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłużenia terminu gwarancji o czas, w ciągu 
którego wskutek wad urządzenia objętego gwarancją , uprawniony z gwarancji nie 
mógł z niego korzystać, poprzez dokonanie stosownych zapisów w dokumentacji 
eksploatacyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu 
udzielonej gwarancji.   
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• Wykonawca na wymienione części udziela gwarancji nie mniejszej niż 12 
miesięcy licząc od daty wymiany gwarancyjnej. Sytuacja dotyczy również napraw 
pogwarancyjnych. 

 

13. W przypadku ujawnienia wad konstrukcyjnych, materiałowych, montażowych i innych 
które uniemożliwiać będą dalsze użytkowanie urządzenia w okresie gwarancji 
WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe spełniające 
wymogi niniejszego SIWZ. Jeżeli na skutek wadliwego montażu, wady konstrukcyjnej 
lub materiałowej, podczas normalnej eksploatacji urządzenia, zgodnej z instrukcją 
obsługi danego urządzenia dojdzie do uszkodzenia, wypadku lub katastrofy, 
WYKONAWCA zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty wynikłe z nieprawidłowego 
działania urządzenia.  

 

14.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy WYKONAWCA 
zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi  od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na WYKONAWCY, 

b) 0,2 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie i montażu urządzeń. 
 

15.   ZAMAWIAJĄCY może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu 
umowy. 

 
16.   ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych  odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 
17.   Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,  

której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
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Załącznik nr 2b do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 
Załącznik nr 2b 

Do umowy nr ...... 
 

 

WARUNKI DOSTAWY 

ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Kod  CPV  29820000-3 

 

I   Przedmiot zamówienia: 

1 Realizacja dostawy, w pełnym zakresie zadania nr 2  (zgodnie  z potrzebami 
Zamawiającego), 2 montażownic do opon.  

2 Czas realizacji zamówienia odpowiednio: - do 14 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie 
później niż do 21.12.2007. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy i 
montażu z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych pisemnie lub faxem na numer 0-
22 601 48 68. 

3 Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 12 miesięcznej  gwarancji na 
dostarczane urządzenia i ich montaż, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. Za 
początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę wystawienia faktury. 

II   Inne istotne warunki umowy: 

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do 
przedstawionych niżej istotnych jej warunków: 

1 Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 2 montażownic fabrycznie nowych i kompletnych, 
wyposażonych we wszystkie układy i elementy podłączeniowe niezbędne do ich prawidłowego 
funkcjonowania. Montażownice muszą spełnić wymagania techniczne opisane w załączniku nr 1 c 
i 1 d do SIWZ. Przyjmuje się, iż po dokonaniu czynności montażowych podnośniki będą w pełni 
funkcjonalne i gotowe do użytkowania. 

2 Strony ustalają, że oferowane jednostkowe ceny zachowają niezmienność przez cały okres 
obowiązywania umowy 

3 Dostarczone urządzenia będą podlegać odbiorowi jakościowemu na podstawie protokołu. Po 
wystawieniu Protokołu Odbioru Jakościowego stanowiącego załącznik nr 3 będzie możliwe 
realizowanie płatności.  

4 Płatność w PLN za przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie 14 dni od  daty 
otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT.  

5 ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY odsetki ustawowe, w razie 
nieopłacenia w terminie otrzymanej  faktury VAT. 

6 WYKONAWCA zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez 
Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi urządzenia oraz zobowiązuje się do 
udzielania ZAMAWIAJĄCEMU pomocy technicznej podczas obsługi technicznej 
urządzeń, po okresie gwarancyjnym.  

7 Wykonawca przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wraz z ofertą pełną dokumentację techniczną 
zakupionych urządzeń: 

– Opis techniczny, i Instrukcję eksploatacji, 
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– Katalog części zamiennych,  

– inną dokumentację zawierająca warunki techniczne niezbędne do instalacji urządzenia. 

– Druk protokołu reklamacyjnego  

8 Dostawa i montaż zamówionego towaru nastąpi staraniem i na koszt WYKONAWCY do  
miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Iwickiej 14 w 
godz. 7.30 -15.30 w dni robocze.  

9 W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wad jakościowych w dostarczonym 
urządzeniu WYKONAWCA zobowiązany jest do nie odpłatnej wymiany 
zareklamowanych części, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od dnia 
złożenia reklamacji.  

– Zgłoszenie reklamacyjne co do usterek urządzenia ZAMAWIAJĄCY będzie 
zgłaszał telefonicznie lub formie protokółu reklamacyjnego. 

– Wykonawca potwierdzi w ciągu 2 dni na piśmie podając datę telefonicznego 
zgłoszenia termin wykonania naprawy, nie przekraczający jednakże 10 dni 
roboczych od daty wysłania protokołu reklamacyjnego. Jeżeli w powyższym 
terminie nie jest możliwe wykonanie naprawy WYKONAWCA obowiązany jest 
zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO, podając przyczynę opóźnienia realizacji naprawy 
gwarancyjnej. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłużenia terminu gwarancji 
o czas, w ciągu którego wskutek wad urządzenia objętego gwarancją , uprawniony 
z gwarancji nie mógł z niego korzystać, poprzez dokonanie stosownych zapisów w 
dokumentacji eksploatacyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz 
zmiany okresu udzielonej gwarancji.   

– Dodatkowo po upływie tego terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
zleconych na zewnątrz ewentualnych wymian opon wykonanych w okresie 
niesprawności urządzenia powyżej 10 dnia roboczego niesprawności, jeżeli 
przyczyna unieruchomienia nie leży po stronie Zamawiającego. 

– Wykonawca na wymienione części udziela gwarancji nie mniejszej niż 12 
miesięcy licząc od daty wymiany gwarancyjnej. Sytuacja dotyczy również napraw 
pogwarancyjnych. 

10 W przypadku ujawnienia wad konstrukcyjnych, materiałowych, montażowych i innych, 
które uniemożliwiać będą dalsze użytkowanie urządzenia w okresie gwarancji 
WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany urządzenia na nowe 
spełniające wymogi niniejszego SIWZ. Jeżeli na skutek wadliwego montażu, wady 
konstrukcyjnej lub materiałowej, podczas normalnej eksploatacji urządzenia, zgodnej z 
instrukcją obsługi danego urządzenia dojdzie do uszkodzenia, wypadku lub katastrofy, 
WYKONAWCA zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty wynikłe z nieprawidłowego 
działania urządzenia.  

11  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy WYKONAWCA 
zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

– 10% wartości brutto przedmiotu umowy gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi  od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na WYKONAWCY, 

– 0,2 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie i montażu urządzeń. 

12   ZAMAWIAJĄCY może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu 
umowy. 

13   ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych  odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

14   Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,  
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której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany 
te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawa  nr  253/Ctr/07/RJ  – „Dostawa i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t, montażownic do kół 
samochodowych ciężarowych i osobowych oraz podnośników kanałowych 2,5t i 6,3t” 

24 

Załącznik nr 2c do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 

Załącznik nr 2 c 

Do umowy nr ..... 

 

 

WARUNKI DOSTAWY 

ORAZ INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Kod  CPV  34328000-2 

 

I   Przedmiot zamówienia: 

1. Realizacja dostawy, w pełnym zakresie zadania nr 3  (zgodnie  z potrzebami 
Zamawiającego), 4 podnośników kanałowych.  

 

2. Czas realizacji zamówienia odpowiednio: - do 14 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie 
później niż do 21.12.2007. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy i 
montażu z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych pisemnie lub faxem na numer 0-
22 601 48 68. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na 
dostarczane urządzenia i ich montaż, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta. 
Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę wystawienia faktury. 

 

II   Inne istotne warunki umowy: 

 

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do 
przedstawionych niżej istotnych jej warunków: 

1 Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 4 dźwigników fabrycznie nowych i kompletnych, 
wyposażonych we wszystkie układy i elementy podłączeniowe niezbędne do ich prawidłowego 
funkcjonowania. Urządzenia muszą spełnić wymagania techniczne opisane w załączniku nr 1 e i 1 
f do SIWZ. Przyjmuje się, iż po dokonaniu czynności montażowych podnośniki będą w pełni 
funkcjonalne i gotowe do użytkowania. 

2 Strony ustalają, że oferowane jednostkowe ceny zachowają niezmienność przez cały okres 
obowiązywania umowy 

3 Dostarczone urządzenia będą podlegać odbiorowi jakościowemu na podstawie protokołu. Po 
wystawieniu Protokołu Odbioru Jakościowego stanowiącego załącznik nr 3 będzie możliwe 
realizowanie płatności.  

4 Płatność w PLN za przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie 14 dni od  daty 
otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT.  

5 ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY odsetki ustawowe, w razie 
nieopłacenia w terminie otrzymanej  faktury VAT. 
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6 WYKONAWCA zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez 
Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi urządzenia oraz zobowiązuje się do 
udzielania ZAMAWIAJĄCEMU pomocy technicznej podczas obsługi technicznej 
urządzeń, po okresie gwarancyjnym.  

7 Wykonawca przekaże ZAMAWIAJĄCEMU wraz z ofertą pełną dokumentację techniczną 
zakupionych urządzeń: 

– Opis techniczny, i Instrukcję eksploatacji, 

– Katalog części zamiennych,  

– inną dokumentację zawierająca warunki techniczne niezbędne do instalacji urządzenia. 

– Druk protokołu reklamacyjnego  

8 Dostawa i montaż zamówionego towaru nastąpi staraniem i na koszt WYKONAWCY do  
miejsca wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Iwickiej 14 w 
godz. 7.30 -15.30 w dni robocze.  

9 W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wad jakościowych w dostarczonym 
urządzeniu WYKONAWCA zobowiązany jest do nie odpłatnej wymiany 
zareklamowanych części, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia 
złożenia reklamacji.  

– Zgłoszenie reklamacyjne, co do usterek urządzenia ZAMAWIAJĄCY będzie 
zgłaszał telefonicznie lub formie protokółu reklamacyjnego. 

– Wykonawca potwierdzi w ciągu 2 dni na piśmie podając datę telefonicznego 
zgłoszenia termin wykonania naprawy, nieprzekraczający jednakże 5 dni roboczych 
od daty wysłania protokołu reklamacyjnego. Jeżeli w powyższym terminie nie jest 
możliwe wykonanie naprawy WYKONAWCA obowiązany jest zawiadomić 
ZAMAWIAJĄCEGO, podając przyczynę opóźnienia realizacji naprawy 
gwarancyjnej. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłużenia terminu gwarancji 
o czas, w ciągu którego wskutek wad urządzenia objętego gwarancją , uprawniony 
z gwarancji nie mógł z niego korzystać, poprzez dokonanie stosownych zapisów w 
dokumentacji eksploatacyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz 
zmiany okresu udzielonej gwarancji.   

– Wykonawca na wymienione części udziela gwarancji nie mniejszej niż 12 
miesięcy licząc od daty wymiany gwarancyjnej. Sytuacja dotyczy również napraw 
pogwarancyjnych. 

10 W przypadku ujawnienia wad konstrukcyjnych, materiałowych, montażowych i innych, 
które uniemożliwiać będą dalsze użytkowanie urządzenia w okresie gwarancji 
WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany urządzenia na nowe 
spełniające wymogi niniejszego SIWZ. Jeżeli na skutek wadliwego montażu, wady 
konstrukcyjnej lub materiałowej, podczas normalnej eksploatacji urządzenia, zgodnej z 
instrukcją obsługi danego urządzenia dojdzie do uszkodzenia, wypadku lub katastrofy, 
WYKONAWCA zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty wynikłe z nieprawidłowego 
działania urządzenia.  

11  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy WYKONAWCA 
zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

– 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na WYKONAWCY, 

– 0,2 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie i montażu urządzeń. 

12   ZAMAWIAJĄCY może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu 
umowy. 
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13   ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

14   Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany 
te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

 

Załącznik nr 3 

Do umowy nr ..... 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWO – ILOŚCIOWEGO 
 

 

Protokół odbioru jakościowo – ilościowego 

zgłoszonego do odbioru na podstawie Umowy nr ........................ 

Zamówienie nr.......z dnia................... 

 

 

1.  Przedmiot odbioru: 

L.p. Nazwa towaru Ilość 
pozycji 

Uwagi 

1. Urządzenie ……………………………….................. 
zgodnie z fakt. VAT Nr .....................z dnia 
..............2007 r. 

Numer fabryczny urządzenia 

Numer certyfikatu/homologacji 

 

 

 

 

 

2. Ocena  ilości: 

Dostawa zgodna z Umową nr ...................................................... 

3. Ocena jakości: 

Dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe, dobrej jakości i zostały poprawnie 
zamontowane przez Wykonawcę oraz posiadają właściwości normalnie przyjęte 
w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia, na które Wykonawca udziela 
………………. miesięcznej gwarancji. 

 

 

         Zgodnie z zapisami umowy Odbiorca dokonał szczegółowego zbadania opon. 
 
 

    ODBIORCA                                                                  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4a do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

(Projekt umowy) 
Umowa nr ...........................           
 

Zawarta w Warszawie dnia .........................................  pomiędzy: 

Komendantem  Głównym Policji (Regon: 012137497) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 

148/150, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa: 

- mł. Insp. Włodzimierz KALINOWSKI – Zastępca Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy 
Głównej Policji 
 
a  
 
firmą ............................................................................................................................................. zwaną 
w treści umowy WYKONAWCĄ w imieniu którego działa: 
.............................................................................................. 

 
 Umowa o następującej treści zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego 
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego – do sprawy nr ....................................... 
 
 

§ 1 
 
1.  WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY nabywa podnośniki czterokolumnowe 

………………… i …………………….. wg opisu stanowiącego Załącznik 1 a i 1 b do niniejszej 
umowy.  

2.  WYKONAWCA oświadcza, że przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia umowy 
pełną dokumentację techniczną zakupionych podnośników wyspecyfikowanych w pkt 1. tj: 
– opis techniczny, zgodnie z §71 ust 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 

grudnia 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego  jakim powinny 
odpowiadać dźwigniki (Dz. U. nr 4/02, poz 43) – 2 egzemplarze, 

- instrukcję eksploatacji , zgodnie z § 71ust 1 pkt 3) w/w rozporządzenia – 1 egzemplarz 
- katalog części zamiennych , zgodnie z §75 pkt2) w/w rozporządzenia – 1 egzemplarz 
- inną dokumentację niezbędną do przygotowania fundamentu pod montaż dźwignika 

3.  WYKONAWCA oświadcza , że dostarczone podnośniki będą fabrycznie nowe i kompletne tj. 
wyposażone we wszystkie układy, elementy, przewody podłączeniowe itp. niezbędne do 
wykonania ich montażu, uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania, będą dobrej jakości oraz 
będą posiadać właściwości normalnie przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia. 

4.  WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU poświadczenie zgodności, zgodnie                     
z wymaganiami § 74 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku          
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego , jakim powinny odpowiadać dźwigniki 
lub Świadectwo / Certyfikat badania typu zgodnie z obowiązującym systemem certyfikacji. 

5.  Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o urządzeniu  bez bliższego oznaczenia, 
należy przez to rozumieć podnośnik czterokolumnowy określony w ust 1. 
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§ 2 
 
1. Łączna wartość urządzenia netto (bez podatku VAT) Strony ustalają na kwotę:...................... 

(słownie: …………………………………………………………………) 
 
2. Łączna wartość urządzenia brutto (z podatkiem VAT) wynosi:...................... (słownie: 

…………………………………………………………………). Wartość brutto obejmuje 
wszelkie opłaty należne WYKONAWCY związane z realizacją zamówienia  w szczególności 
opłaty celne, obowiązujące podatki, transport staraniem i na koszt WYKONAWCY do Wydziału 
Obsługi Transportowej KGP Biura Logistyki Policji KGP, 00-735 Warszawa,            ul Iwicka 14 
bez kosztów rozładunku u zamawiającego, cenę montażu urządzenia                      u 
ZAMAWIAJĄCEGO obejmującą kompletację urządzenia, połączenie elementów składowych 
posadowienie na fundamencie i podłączenie do przyłączy elektrycznych i pneumatycznych. 
Fundamenty oraz przyłącza mediów niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia będą 
wykonane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
3. Cena określona w ust 1. określona pozostaje niezmiennie do czasu realizacji zamówienia.  
 
4. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 

Komenda Główna policji 
02-624 Warszawa, ul Puławska 148/150 
NIP 521-31-72-762 REGON 012137497 

 
5. Płatność za urządzenie będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem bankowym na 

rachunek: …………………………………………………………………………………….       w 
ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia przez WYKONAWCĘ do Biura Logistyki Policji, 
ul. Iwicka 14, 00-735 Warszawa wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem 
odbioru jakościowego (załącznik nr 3), nie później jednak niż do 21.12.2007 r. 

 
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 3 
 
1. Dostawa urządzenia zrealizowana będzie przez WYKONAWCĘ w terminie do dnia 

21.12.2007r., przy czym za termin wykonania dostawy Strony przyjmują datę jego odbioru 
jakościowego. 

 
2. Strony ustalają następujący tryb odbioru jakościowego: 

• przygotowaniu urządzenia do dostawy WYKONAWCA powiadomi Biuro Logistyki Policji 
KGP przesyłając informację z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych pisemnie lub 
faksem na numer 022-601-48-68 podając: 

o numer Umowy 
o planowaną dostawę Przedmiotu Umowy 

• Dostarczone urządzenie będzie podlegać ODBIOROWI JAKOŚCIOWEMU 

• Protokół odbioru jakościowego sporządzony będzie w czterech egzemplarzach, z których 
jeden egzemplarz pozostaje dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze przeznaczone są dla 
ZAMWIAJĄCEGO. 

§ 4 
 

1. WYKONAWCA gwarantuje , że dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU urządzenie będzie w 
pełni zgodne z opisem określonym w Załącznikach nr 1 a i 1 b. 

 
2. Dla zakupionego urządzenia WYKONAWCA udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji od 

dnia zamontowania i protokolarnego odbioru urządzenia przez przedstawicieli właściwego 
miejscowo Urzędu Dozoru Technicznego. 
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3. WYKONAWCA gwarantuje naprawę urządzenia w terminie maksimum 5 dni roboczych od 

daty zgłoszenia co powoduje wydłużenie czasookresu gwarancji o czas wykonania naprawy. 
 
4. WYKONAWCA wykona przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – 

ruchową co zostanie odnotowane w dzienniku konserwacji urządzenia. Przygotowane do odbioru 
urządzenia będzie miał wykonany przez WYKONAWCĘ i na jego koszt przegląd co będzie 
odnotowane w książce gwarancyjnej urządzenia. 

 
5. Montaż, podłączenie i uruchomienie urządzenia powinno nastąpić w 14 dni od momentu 

zgłoszenia gotowości ZAMAWIAJĄCEGO (poinformowanie o dacie przygotowania 
fundamentów pod uruchamiane urządzenie) chyba, że zostanie uzgodnione z WYKONAWCĄ 
inaczej. 

 
6. W przypadku ujawnienia wad konstrukcyjnych, materiałowych, montażowych i innych które 

uniemożliwiać będą dalsze użytkowanie urządzenia w okresie gwarancji Wykonawca 
zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe spełniające wymogi określone przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w opisie określonym w załącznikach 1a i 1b. Jeżeli na skutek wadliwego 
montażu, wady konstrukcyjnej lub materiałowej, podczas normalnej eksploatacji urządzenia, 
zgodnej z instrukcją obsługi danego urządzenia dojdzie do uszkodzenia, wypadku lub katastrofy, 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty wynikłe z nieprawidłowego działania lub 
montażu urządzenia. 

 

§ 5 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 
1) 10% wartości towaru , gdy ZAMAWIAJĄCY  odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA 
2) 0,1% wartości towaru nie wydanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie 

więcej jednak niż 10% jego wartości. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY następujące kary umowne 

1) 10% wartości towaru, w razie odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z powodu 
okoliczności , za które odpowiada zamawiający, 

3. ZAMAWIAJĄCY może egzekwować kary umowne przy opłaceniu faktury za dostarczony 
towar. 

4. ZAMAWIAJĄCY może na zasadach ogólnych dochodzić od WYKONAWCY odszkodowań 
przewyższających kary umowne. 

 
§ 6 

 
1. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z zawarcia niniejszej Umowy. 

2. Zawiadomienia wymagane na mocy niniejszej Umowy będą dostarczane listem poleconym, 
przesyłką kurierską lub faxem. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej Umowie muszą być dokonywane za zgodą obu 
Stron na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Załączniki nr 1a, 1b i 3 stanowią integralną część Umowy 

5. Strony niniejszej umowy będą dążyły do osiągnięcia porozumienia w przypadku jakiegokolwiek 
sporu mogącego wynikać z niniejszej Umowy. 

6. W przypadku gdyby Strony nie mogły osiągnąć porozumienia w sporze w terminie trzech 
miesięcy, taki spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 19 poz. 
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177 z późniejszymi zmianami). 

8. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach z których 3 (tzry) 
egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

.................................................             ............................................ 
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Załącznik nr 4b do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

(Projekt umowy) 
 

Umowa nr ...........................    
Zawarta w Warszawie dnia .........................................  pomiędzy: 

Komendantem  Głównym Policji (Regon: 012137497) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 

148/150, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa: 

- mł. Insp. Włodzimierz KALINOWSKI – Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy 
Głównej Policji 
 
a  
 
firmą ............................................................................................................................................. zwaną 
w treści umowy WYKONAWCĄ w imieniu którego działa: 
.............................................................................................. 

 Umowa o następującej treści zostaje zawarta w wyniku dokonania przez 
ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – do sprawy nr ....................................... 

 
 

§ 1 
 
1 ZAMAWIAJĄCY kupuje, a WYKONAWCA sprzedaje, fabrycznie nowe i kompletne, 

Montażownice opon.  
2 Wymagania techniczne dotyczące Montażownic opon do samochodów ciężarowych  określono w 

Załączniku nr 1 c, a wymagania techniczne dotyczące Montażownic do opon do samochodów 
osobowych określono w załączniku 1 d. 

3 Wymagania techniczne i warunki gwarancji określono w załączniku nr 2 
4 ZAMAWIAJĄCY nie będzie udzielał zaliczki. 
5 Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o urządzeniu  bez bliższego oznaczenia, 

należy przez to rozumieć Montażownice do opon określone w ust. 1. 
 
 

§ 2 
 

1 Wartość  umowy netto  wynosi:....................................................................................................... 
2 Wartość  umowy brutto (z podatkiem VAT) wynosi:...................................................................... 
3 Ceny jednostkowa urządzenia w PLN nie może ulec zmianie do czasu zakończenia realizacji 

zamówienia. 
 

§ 3 
 
1 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia nastąpi do 21.12.2007r. 
2 Zawiadomienie o terminie dostawy nastąpi z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych pisemnie 

lub faxem. 
3 Wykonawca przeszkoli w zakresie użytkowania i obsługi urządzenia na własny koszt 

pracowników wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
4.   Dostarczone urządzenie będzie: 
 

1) fabrycznie nowe i kompletne jest dobrej jakości oraz posiada właściwości normalnie przyjęte 
w obrocie i wynikające z jego przeznaczenia, 
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2) WYKONAWCA okaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymogów homologacyjnych tego urządzenia. A w szczególności: 

• Opis techniczny, i Instrukcję eksploatacji, 

• Katalog części zamiennych,  

• inną dokumentację zawierająca warunki techniczne niezbędne do instalacji urządzenia. 

• Druk protokołu reklamacyjnego  

• Dokument potwierdzający że urządzenia spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn zgodnie                          z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.  (Dz.U. z dnia 18 listopada 
2002r.) 

 
§ 4 

 
1. Dostawa zamówionego urządzenia nastąpi staraniem i na koszt WYKONAWCY do Biura 

Logistyki Policji, ul. Iwicka 14, w godz. 07.30-15.30, w dni robocze. 
 
2. O terminie dostawy urządzenia WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnie na 

adres: 
Wydział Obsługi Transportowej 

                                         Biura Logistyki Policji  Komendy Głównej Policji 
               ul. Iwicka 14, 00-735 Warszawa 

(nr faxu 601-48-68) 
 
3. WYKONAWCA udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie w okresie eksploatacji, na 
warunkach zgodnych z warunkami technicznymi producenta przez okres 12 m-cy jednak nie 
krótszym niż gwarancja udzielana przez producenta urządzenia.  
 

§ 5 
 

1. Odbiór urządzenia dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Dostarczone urządzenie będzie podlegać odbiorowi ilościowo - jakościowemu, po dokonaniu 
którego możliwe będzie realizowanie płatności. 

 
3. Odbiór ilościowo-jakościowy urządzenia potwierdzony zostanie protokołem, wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. Protokół sporządzony zostanie w 4 (czterech) 
oryginalnych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje WYKONAWCA a trzy egzemplarze 
przeznaczone są dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Upoważnienie do odbioru urządzenia uprawnia przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO do 
składania reklamacji naprawczych. 

6. Zastrzeżenie reklamacyjne co do usterek urządzenia ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszał 
telefonicznie lub formie protokółu reklamacyjnego  WYKONAWCA potwierdzi w ciągu 2 dni na 
piśmie podając datę telefonicznego zgłoszenia. 

 
7. W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, wad jakościowych w dostarczonym 

urządzeniu WYKONAWCA zobowiązany jest do nie odpłatnej wymiany zareklamowanych 
części,             w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji. 

 
8. WYKONAWCA jest zobowiązany do wysłania ekipy serwisowej do ZAMAWIAJĄCEGO 

nie później niż 2 dni robocze od otrzymaniu informacji o usterce reklamacyjnej. Jeżeli w ciągu 5 
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dni roboczych naprawa gwarancyjna nie będzie mogła być wykonana z przyczyn nie leżących po 
stronie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić o tym 
ZAMAWIAJĄCEGO, podając przyczynę opóźnienia i sposób realizacji reklamacji. 

 
9. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłużenia terminu gwarancji o czas, w ciągu 

którego wskutek wad urządzenia objętego gwarancją , uprawniony z gwarancji nie mógł z niego 
korzystać, dokona stosownych zapisów w dokumentacji eksploatacyjnej dotyczących zakresu 
wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji. 

 
 

§ 6 
 
1 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony umowy zobowiązują się 

zapłacić: 

3) WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w 
wysokości 0,1% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w sumie nie więcej jednak niż 
10 % ceny brutto. 

3) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości 
umowy brutto, o której mowa w § 2, ust. 1, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA. 

4) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości umowy 
brutto, o której mowa w § 2, ust. 1, gdy WYKONAWCA odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY. 

2 ZAMAWIAJĄCY może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu 
umowy. 

3 Niezależnie od kar wymienionych wyżej stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4 Bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA nie może dokonać cesji na osoby trzecie 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
 

§ 7 
 

1 ZAMAWIAJĄCY opłaci należność za odebrane urządzenie na podstawie Faktury VAT, 
dostarczonej wraz z urządzeniem, wystawionej przez WYKONAWCĘ. Wykonawca wystawi 
Fakturę VAT za odebrane opony, w dwóch egzemplarzach, wskazując jako płatnika: 

Komenda Główna Policji 
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150 

NIP 521-31-72-762  REGON 012137497 
2. ZAMAWIAJĄCY opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy: 

.............................................................................................. 
  w  terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia Faktury VAT. 

3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 

§ 8 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody obu 
stron pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, w szczególności, 
postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu: 
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1)  w  trybie uzgodnień przedstawicieli stron, 
2) przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie przepisów 

prawa polskiego. 
4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1c i 1d- Wymagania Techniczne i wymagania związane z zakresem 
świadczeń gwarancyjnych 

Załącznik nr  2 – SIWZ 
 
Załącznik nr 3 - Protokół odbioru. 
 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 
1)  dla ZAMAWIAJĄCEGO -  3 egzemplarze, 
2)  dla WYKONAWCY -  1 egzemplarz. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

.................................................              ............................................ 
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Załącznik nr 4c do SIWZ 
Nr sprawy 253/Ctr/07/RJ 

(Projekt umowy) 
 
Umowa nr ...........................           
Zawarta w Warszawie dnia .........................................  pomiędzy: 

Komendantem  Głównym Policji (Regon: 012137497) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 

148/150, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa: 

- mł. Insp. Włodzimierz KALINOWSKI – Zastępca Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy 
Głównej Policji 
 
a  
 
firmą ............................................................................................................................................. zwaną 
w treści umowy WYKONAWCĄ w imieniu którego działa: 
.............................................................................................. 

 Umowa o następującej treści zostaje zawarta w wyniku dokonania przez 
ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – do sprawy nr ....................................... 
 
 

§ 1 
 
1 WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY nabywa podnośniki kanałowe ………………… 

…………………….. wg opisu stanowiącego Załącznik 1 e i 1 f do niniejszej umowy.  
 
2 WYKONAWCA oświadcza, że przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 30 dni od zawarcia 

umowy pełną dokumentację techniczną zakupionych podnośników wyspecyfikowanych w pkt 1. 
tj: 

– opis techniczny, zgodnie z §71 ust 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 
grudnia 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny 
odpowiadać dźwigniki (Dz. U. nr 4/02, poz 43) – 2 egzemplarze, 

- instrukcję eksploatacji, zgodnie z § 71ust 1 pkt 3) w/w rozporządzenia – 1 egzemplarz 
- katalog części zamiennych, zgodnie z §75 pkt2) w/w rozporządzenia – 1 egzemplarz 
- inną dokumentację niezbędną do przygotowania fundamentu pod montaż dźwignika 

 
3 WYKONAWCA oświadcza, że dostarczone podnośniki będą fabrycznie nowe i kompletne tj. 

wyposażony we wszystkie układy, elementy, przewody podłączeniowe itp. niezbędne do 
wykonania jego montażu, uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania, będzie dobrej jakości 
oraz będzie posiadać właściwości normalnie przyjęte w obrocie i wynikające z jego 
przeznaczenia. 

 
4 WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU poświadczenie zgodności, zgodnie              

z wymaganiami § 74 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku           
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki 
lub Świadectwo / Certyfikat badania typu, zgodnie z obowiązującym systemem certyfikacji. 

 
5 Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o urządzeniu bez bliższego oznaczenia, 

należy przez to rozumieć podnośnik kanałowy określony w ust 1. 
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§ 2 
 
1 Łączna wartość urządzenia netto (bez podatku VAT) Strony ustalają na kwotę:...................... 

(słownie: …………………………………………………………………) 
 
2 Łączna wartość urządzenia brutto (z podatkiem VAT) wynosi:...................... (słownie: 

…………………………………………………………………). Wartość brutto obejmuje 
wszelkie opłaty należne WYKONAWCY związane z realizacją zamówienia, w szczególności 
opłaty celne, obowiązujące podatki transport staraniem i na koszt WYKONAWCY do Wydziału 
Obsługi Transportowej KGP Biura Logistyki Policji KGP, 00-735 Warszawa, ul Iwicka 14 bez 
kosztów rozładunku u ZAMAWIAJĄCEGO, cenę montażu urządzenia u ZAMAWIAJĄCEGO 
obejmującą kompletację urządzenia, połączenie elementów składowych, posadowienie na 
prowadnicach, podłączenie do przyłączy pneumatycznych. Prowadnice oraz przyłącza mediów 
niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia będą wykonane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
3 Cena określona w ust 1. określona pozostaje niezmiennie do czasu realizacji zamówienia.  
 
4 WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 

Komenda Główna policji 
02-624 Warszawa, ul Puławska 148/150 
NIP 521-31-72-762 REGON 012137497 

 
5 Płatność za urządzenie będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem bankowym na 

rachunek: …………………………………………………………………………………….          
w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia przez WYKONAWCĘ do Biura Logistyki 
Policji, ul. Iwicka 14, 00-735 Warszawa wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym 
protokołem odbioru jakościowego (załącznik nr 2), jednak nie później niż do 21.12.2007 r. 

 
6 Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 3 
 
1 Dostawa urządzenia zrealizowana będzie przez WYKONAWCĘ w terminie do dnia 21.12.2007r. 

przy czym za termin wykonania dostawy Strony przyjmują datę jego odbioru jakościowego. 
 
2 Strony ustalają następujący tryb odbioru jakościowego: 

• przygotowaniu urządzenia do dostawy WYKONAWCA powiadomi Biuro Logistyki Policji 
KGP przesyłając informację z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych pisemnie lub 
faksem na numer 022-601-48-68 podając: 

o numer Umowy 
o planowaną dostawę Przedmiotu Umowy 

• Dostarczone urządzenie będzie podlegać ODBIOROWI JAKOŚCIOWEMU 

• Protokół odbioru jakościowego sporządzony będzie w czterech egzemplarzach , z których 
jeden egzemplarz pozostaje dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze przeznaczone są dla 
ZAMWIAJĄCEGO. 

§ 4 
 

3 WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU urządzenie będzie w pełni 
zgodne z opisem określonym w Załącznikach nr 1 e i 1 f. 

 
4 Dla zakupionego urządzenia WYKONAWCA udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji jednak 

nie mniejszej niż gwarancja udzielana przez producenta urządzenia, od dnia zamontowania i 
protokolarnego odbioru urządzenia przez przedstawicieli właściwego miejscowo Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
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5 WYKONAWCA gwarantuje naprawę urządzenia w terminie maksimum 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia co powoduje wydłużenie czasookresu gwarancji o czas wykonania naprawy. 

 
6 WYKONAWCA wykona przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową 

co zostanie odnotowane w dzienniku konserwacji urządzenia. Przygotowane do odbioru 
urządzenia będzie miał wykonany przez WYKONAWCĘ i na jego koszt przegląd, co będzie 
odnotowane w książce gwarancyjnej urządzenia. 

 
7 Uruchomienie urządzenia powinno nastąpić w 14 dni od momentu zgłoszenia gotowości 

ZAMAWIAJĄCEGO (poinformowanie o dacie przygotowania prowadnic i fundamentów pod 
uruchamiane urządzenie) chyba, że zostanie uzgodnione z WYKONAWCĄ inaczej. 

 
8 W przypadku ujawnienia wad konstrukcyjnych, materiałowych, montażowych i innych, które 

uniemożliwiać będą dalsze użytkowanie urządzenia w okresie gwarancji WYKONAWCA  
zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe spełniające wymogi określone przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w opisie określonym w załącznikach 1e i 1f.  Jeżeli na skutek wadliwego 
montażu, wady konstrukcyjnej lub materiałowej, podczas normalnej eksploatacji urządzenia, 
zgodnej z instrukcją obsługi danego urządzenia dojdzie do uszkodzenia, wypadku lub katastrofy, 
WYKONAWCA zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty wynikłe z nieprawidłowego działania 
lub montażu urządzenia. 

 

§ 5 
 

1 WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 
4) 10% wartości towaru , gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności,          za które odpowiada WYKONAWCA 
5) 0,1% wartości towaru nie wydanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie 

więcej jednak niż 10% jego wartości. 
2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY następujące kary umowne: 

2) 10% wartości towaru, w razie odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada zamawiający, 

3) ZAMAWIAJĄCY może egzekwować kary umowne przy opłaceniu faktury za dostarczony 
towar. 

4) ZAMAWIAJĄCY może na zasadach ogólnych dochodzić od WYKONAWCY odszkodowań 
przewyższających kary umowne. 

 
§ 6 

 
1 WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z zawarcia niniejszej Umowy. 

2 Zawiadomienia wymagane na mocy niniejszej Umowy będą dostarczane listem poleconym, 
przesyłką kurierską lub faxem. 

3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej Umowie muszą być dokonywane za zgodą obu 
Stron na piśmie pod rygorem nieważności. 

4 Załączniki nr 1e, 1f i 3 stanowią integralną część Umowy 

5 Strony niniejszej umowy będą dążyły do osiągnięcia porozumienia w przypadku jakiegokolwiek 
sporu mogącego wynikać z niniejszej Umowy. 

6 W przypadku gdyby Strony nie mogły osiągnąć porozumienia w sporze w terminie trzech 
miesięcy, taki spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 19 poz. 
177 z późniejszymi zmianami). 
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8 Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) 
egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

.................................................              ............................................ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
spr. nr 253/Ctr/07/RJ 

                                                                                 (str. 1 / 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

DO PRZETARGU 258/CTR/07/RJ 

 
My, niżej podpisani ................................................................................................................... 

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

działając w imieniu  i na rzecz .................................................................................................. 

   (pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

.................................................................................................................................................. 
(pełna nazwa wykonawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

w odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż 
podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t, montażownic do kół samochodowych 
ciężarowych i osobowych oraz podnośników kanałowych 2,5t i 6,3” – nr sprawy: 
253/Ctr/07/RJ składam(y) niniejszą ofertę. 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie 
realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 
 
 
 
1. ZADANIE NR 1: 
Oferujemy wykonanie dostawy opisanej w  zadaniu nr 1, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego: 
 

a) łączna cena oferty netto za zad. Nr 1: .................................................................... zł    

      (słownie:  ........................................................................................zł)* 

b) VAT:    ..........................% 

c) łączna cena oferty brutto za zad. Nr 1: .................................................................... zł    

      (słownie:  ......................................................................................zł)** 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
spr. nr 253/Ctr/07/RJ 

                                                                                 (str. 2 / 3 ) 
 
 
 
2. ZADANIE NR 2: 
Oferujemy wykonanie dostawy opisanej w  zadaniu nr 2, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego: 
 

a) łączna cena oferty netto za zad. Nr 2: .................................................................... zł    

      (słownie:  ........................................................................................zł)* 

b) VAT:    ..........................% 

c) łączna cena oferty brutto za zad. Nr 2: .................................................................... zł    

      (słownie:  ......................................................................................zł)** 
 
 
 
3. ZADANIE NR 3: 
Oferujemy wykonanie dostawy opisanej w  zadaniu nr 3, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego: 
 

a) łączna cena oferty netto za zad. Nr 3: .................................................................... zł    

      (słownie:  ........................................................................................zł)* 

b) VAT:    ..........................% 

c) łączna cena oferty brutto za zad. Nr 4: .................................................................... zł    

      (słownie:  ......................................................................................zł)** 
 
 
4. ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY (Zad. 1 + Zad. 2 + Zad 3): 
Oferujemy wykonanie dostawy opisanej w  zadaniu nr 1, nr 2 i nr 3, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego: 
 

a) łączna cena oferty netto: ......................................................................................... zł    

      (słownie:  ........................................................................................zł)* 

b) VAT:    ..........................% 

c) łączna cena oferty brutto: ......................................................................................... zł    

      (słownie:  ......................................................................................zł)** 
 
 
Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 21 grudnia 2007 r. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
spr. nr 253/Ctr/07/RJ 

                                                                                 (str. 3 / 3 ) 
 
Udzielamy: 
 
Zadanie nr 1 - ................miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (min. 12 miesięcy) 
 
Zadanie nr 2 - ................ miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (min 12 miesięcy) 
Zadanie nr 3 - ................ miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (min 12 miesięcy) 
 
3. Przyjmujemy zasady płatności określone w § 2 zał. nr 4a, 4b i 4c do SIWZ  (Projektu 
umowy). 
 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
 
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w dokumentacji oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  
 

6. Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte na stronach oferty od nr ....... do nr ....... 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. 
 
7. Oświadczamy, że nie zamierzamy / zamierzamy powierzyć* wykonanie zamówienia 
podwykonawcom w części: ...................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 
       
 
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1) ................................................................. 

2) ................................................................. 

3) ................................................................. 

4) .................................................................. 

 

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

              (podpis i pieczęć upoważnionego 
przedstawiciela) 

 
 

 
 * w przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać 

należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca dostawy jak również inne opłaty 
związane z wprowadzeniem produktów na terytorium RP. 

** wypełniają tylko Wykonawcy krajowi    
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Załącznik nr 6 do SIWZ, 

spr. nr 253/Ctr/07/RJ 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 
„Dostawę i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t, montażownic do kół 
samochodowych ciężarowych i osobowych oraz podnośników kanałowych 2,5t i 6,3t         
– sprawa nr 253/Ctr/07/RJ”  
 
 

 oświadczamy, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 
 

 

 

* wypełniają wyłącznie Wykonawcy samodzielnie ubiegający się  o udzielenie 
zamówienia  

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    ................................................................. 
                                  (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 
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Załącznik nr 6a do SIWZ, 
                                                 spr. nr  253/Ctr/07/RJ 

 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

„Dostawę i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t, montażownic do kół 
samochodowych ciężarowych i osobowych oraz podnośników kanałowych 2,5t i 6,3t         
– sprawa nr 253/Ctr/07/RJ”  
 
 
 

 oświadczamy, że: 

1. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
 
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 
 
 

 

 

 

 

* wypełnia pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia w ich imieniu. 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    ................................................................. 
                                   (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

 
 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 
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Załącznik nr 6b do SIWZ, 
                                             spr. nr 253/Ctr/07/RJ 

 
 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:  

 

„Dostawę i montaż podnośników czterokolumnowych 5,5t i 3,5t, montażownic do kół 
samochodowych ciężarowych i osobowych oraz podnośników kanałowych 2,5t i 6,3t         
– sprawa nr 253/Ctr/07/RJ”  
 
 
 
 

 oświadczamy, że: 

 
1. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych * 
 

 

 

 

* wypełnia oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia. 

 

 

 

 

 

................................., dn. .......................    .................................................................                    
                                        (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela) 

 

 
 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy)) 


