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POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROŚNIE 

38 – 400   K R O S N O    
ul. BIESZCZADZKA  1 

 
tel. (0-13) 43-75-796 

                                                   fax. (0-13) 43-66-027 
 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego, o wartości   

poniŜej  60 000  EURO,  na: 
 

 
Dostawa koparki kołowej  

 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. 

zm.). 

 
 

W   TRYBIE   PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO   
 

 
 
 
 

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

        (data i podpis kierownika jednostki) 

 
 
 
 
 
 



 
SPIS   TREŚCI   

 
 

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
 
 

na  zadanie: 
 

Dostawa koparki kołowej 
 

 
ROZDZIAŁ  I:    INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Wymienione niŜej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 
1)Wzór formularza OFERTA – Załącznik nr 1. 
 
2)Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
    z art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2. 
 
3)Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.  
    1 i 2    ustawy - Załącznik nr 3. 

 
4)Wzór umowy – Załącznik nr 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Krosno, maj 2007r. 

 
 
 

 
 
 
 



 
R O Z D Z I A Ł   I 

 
INSTRUKCJA   DLA  WYKONAWCÓW  

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie działając w oparciu o przepisy  ustawy  Prawo zamówień 

publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.  /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Dostawa koparki kołowej 
 

1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o "ustawie", naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zm.)  

 
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie jednakowo  traktował  wszystkie 

podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadą uczciwej 
konkurencji, według reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania 
czynności w formie pisemnej. 

 
3. Wszelkie informacje, przedstawione w niniejszej specyfikacji, podane są wyłącznie  

w celu przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane 
w inny sposób  ani  udostępniane  osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

 
4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany 

lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana moŜe mieć miejsce w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja 
o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich 
wiąŜąca. 

 

1.  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa koparki kołowej 

 

2.  ZAMAWIAJ ĄCY 

POWIATOWY ZARZ ĄD DRÓG W KROŚNIE 

Adres :  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Tel. : /0-13/ 43-75-796   

Fax.: /0-13/ 43-66-027     

   
 

 



3. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) 
 
4. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Dostawa koparki kołowej 
 

 
4.2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa uŜywanej koparki kołowej (rok produkcji 
min.1991)  
 
4.3. Koparka kołowa musi spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego dotyczące 
poruszania się po drogach publicznych. 
 
4.4. Koparka kołowa musi spełniać warunki i posiadać wyposaŜenie bezwzględnie wymagane 
przez zamawiającego. 
 
a)    dane ogólne: 

� waga  13 – 14 t 
� typ  ATLAS, JCB, CASE, FUCHS lub równowaŜny 
� napęd 4x4  

 
b)  dane techniczne: 
 

Parametry techniczne   
Model silnika  Deutz BF 4M 1012E lub równowaŜny 

Moc silnika   Min 80 [KM] 

Pojemność silnika   Min 3192 [cm3] 

CięŜar  13,0 - 14,0 [t] 

Długość  7450 [mm] 

Szerokość  2490 [mm] 

Wysokość  3000 [mm]  
   

Hydraulika   

Pompa główna  HPR-75-02 

Maksymalna wydajność  172 [l/min] 

Maksymalne ciśnienie  320 [bar]  
   
 
 
 

Ogumienie   



8 kół bliźniaczych  10,00-20 

4 koła pojedyncze (opcja)  600/40-22,5  
   

Pozostałe dane   
Zbiornik paliwa  194 [l] 

Zbiornik oleju hydraulicznego  150 [l] 

Zbiornik oleju silnikowego  10,0 [l] 

Hałas w kabinie  74 [dB] 

Hałas na zewnątrz  99 [dB] 

Promień skrętu  7,00 [m] 

Prędkość wolna  1,0 [km/h] 

Prędkość terenowa  5,0 [km/h] 

Prędkość jazdy  20 [km/h] 

Akumulator  24 [V]  
 

c) osprzęt koparki: 

- ramię koparki potrójnie, 
- łyŜka koparkowa o  poj. min. 0,60 m3, 
- łyŜka skarpówka 
- lemiesz  
- szybkozłącza 
- moŜliwość montaŜu i podłączenia młota  
 
d) wyposaŜenie dodatkowe: 
- apteczka, 
- gaśnica,  
- smarownica, 
- trójkąt ostrzegawczy, 
- pomarańczowe światło błyskowe mocowane na magnesie, 
- światła: mijania i drogowe, stop, kierunkowskazy, 
- światła robocze przednie i tylne, 
- klakson, 

 
5. OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA 
 
5.1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
 
5.2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych 
 
6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  
    UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania zamówień uzupełniających.  
 
7. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin realizacji umowy: 7 dni od dnia  podpisania umowy 



 
8. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
8.1. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia  
      z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, 
 
8.2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych, tzn.: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
        i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
    c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    
        zamówienia.  
 
Sposób oceny spełniania warunków: 
 
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. Z treści 
załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iŜ 
Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie 
moŜliwe po upływie terminu składania ofert, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne 
byłoby uniewaŜnienie postępowania.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać 
Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień.  
 
9. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  
 

Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę – zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane. 
 

9.1.Wymagane dokumenty 
 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 
„ustawą”, zamawiający Ŝąda złoŜenia następujących dokumentów: 
 

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
   z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  –  Załącznik Nr 2, 

 
   b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia  
      przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień  



      publicznych   –  Załącznik Nr 3, 
 
   2. Wypełniony formularz OFERTY – Załącznik Nr 1, 

   
  3. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4, 
 
  4. Dokumenty potwierdzające własność oferowanej koparki kołowej, 
 
  5. Aktualne badania techniczne koparki, 
 
  6. Przegląd zerowy, 
 
  7. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu  
    zamówienia. 
   

    JeŜeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
    wybrana, zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  
    publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   
 

9.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, 
spółka cywilna) 
 
W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ich oferta 
musi spełniać następujące wymagania: 
1. Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŜnionych  
    przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,  
2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym  
   i upowaŜnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców, 
3. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowiązywała wszystkich  
   Wykonawców występujących wspólnie, 
4. kaŜdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu  
   z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania,  
   określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
5. wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na  
     „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące  
     Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane  
     pełnomocnika, 
6. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych 
podmiotów; natomiast informacje, zaświadczenia i oświadczenia winny być złoŜone przez 
kaŜdy podmiot. 
 
JeŜeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 



JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 
 
10. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO   
     Z  WYKONAWACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń 
      I  DOKUMENTÓW  
 
10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i  
         wykonawcy przekazują pisemnie. 
 
10.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
 
10.3. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą  
         faksu być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uwaŜa 
        się dzień, w którym strony postępowania otrzymały  informację za pomocą faksu.  
 
 10.4.  Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami z ramienia  
           zamawiającego są: 

    w sprawach technicznych zamówienia   - p. Marek Pepera,     tel. (0-13) 43-75-797  
          w sprawach organizowanego przetargu – p. Maria Bukowska, tel. (0-13) 43-75-791 
 
11. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 
 
11.1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść 
wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez 
ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.  
 
11.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami 
wskazanymi w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
12. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 
 
13. TERMIN  ZWI ĄZANIA  Z  OFERT Ą 
 
Wykonawca jest związany  złoŜoną  ofertą  przez  okres  30  dni..   
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
 
14. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
14.1.Wymagania i zalecenia ogólne 
 



Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, ustawy oraz z uwzględnieniem poniŜszych zasad: 
 
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.  
2. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
3. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym    
    formularza ofertowego (załącznik Nr 1 do SIWZ). 
4. Ofertę stanowi wypełniony „formularz ofertowy”. Do oferty Wykonawca musi dołączyć  
    dokumenty wymienione w SIWZ. 
5. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  
    niewaŜności.   
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upowaŜnionego przedstawiciela  
    Wykonawcy.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi  
    być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.  
7. Osoba podpisująca ofertę musi złoŜyć: 

a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy, 
b) parafy na załącznikach do oferty, 
c) parafy w miejscu, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

8. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności  
    informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego  
    reprezentanta Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z  
    odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.  
9. Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.  
    Dokumenty te muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
10.Parafowanie lub podpisanie dokumentu, złoŜonego w formie kserokopii, przez osobę 
     podpisującą ofertę oznacza, Ŝe osoba ta poświadcza  za zgodność z oryginałem   
     dokumentu, na którym znajduje się własnoręczna parafa lub podpis tej osoby. Parafy i  
     podpisy złoŜone na  stronach dokumentu dołączonego do oferty w formie kserokopii  
     muszą być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złoŜonymi na pierwszej stronie oferty. 
11.PoŜądane jest, aby karty oferty były na trwałe złączone, a wszystkie strony oferty  
     wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna  
     rozpocząć się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.   
12. Oferta powinna być złoŜona, w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach  – 
wewnętrznej i  zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na 
adres: 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 
ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400  Krosno 

OFERTA  
Przetarg nieograniczony na: 

 
Dostawa koparki kołowej 

 
Nie otwierać przed dniem 31.05.2007r. godz. 915 

 

13. Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyŜej, musi być opisana nazwą 
i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk 
pieczęci). 
 
14.2 Zmiany i wycofanie oferty 



 
1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, 
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub 
uzupełnień przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złoŜone według tych 
samych zasad, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej, 
odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 
 
2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się 
z postępowania poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak 
wprowadzenie zmian i poprawek), z dopiskiem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.  
 
3.Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
4. Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który  
    wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną  
    dołączone do oferty. 
 
5. Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po  
    stwierdzeniu poprawności procedury oraz zgodności ze złoŜoną ofertą, koperty wewnętrzne  
    ofert nie będą otwierane.  
 
14.3. Kryteria powodujące odrzucenie oferty 
 
Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest 
odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia 
przeciwko zamawiającemu.  
 
Oferta zostanie odrzucona jeŜeli: 
 
1. jest niezgodna z ustawą, 
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

      3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu    
           nieuczciwej konkurencji, 

4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  
     zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie  
    art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na  
     poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 
 
15. MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 
 
15.1Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego , Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 
       38-400  Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613.  
 



15.2. Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2007r. o godz. 900  
 
15.3.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone oferentowi nie  
        otwarte,  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
16. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT 
 
16.1.Oferty zostaną otwarte przez członków Komisji przetargowej w dniu 31.05.2007r. 
o godz. 915 w  siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie,  
                                                     38 – 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 601. 
 
16.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
        przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
16.3.Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) 
       wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, 
       terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie. 
 
16.4.Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom  
        nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek. 
 
16.5. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
17.  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY OFERTY 
 
17.1. Oferowaną cenę naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
17.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować koszt wykonania wszystkich prac i opłat  
         związanych z realizacją zamówienia. 
 
17.2. Cenę naleŜy podać zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze formularza  
         ofertowego. 
 
17.3. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN). Niedopuszczalne jest 
podawanie cen  w innych walutach, nawet z zastrzeŜeniem przeliczenia na złote według 
jakiegokolwiek wskaźnika (kursu).   
 
17.4. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający 
poprawi je zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
17.5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie 
polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.   
 
 
 
18. OKREŚLENIE  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT 
 
18.1. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. 
18.2. Komisja w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty, nie  
         podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają  



         odrzuceniu. 
18.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niŜej  
         podanymi kryteriami i ich wagami: 
       
OFEROWANA  CENA  -  waga kryterium  
 
Cena  przedmiotu zamówienia    100% 
  
18.4. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – waŜne. 
18.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , spośród ofert nieodrzuconych – waŜnych,  
         zawierająca najniŜszą cenę realizacji zamówienia. 
18.6. W  trakcie  oceny  ofert  kolejno  rozpatrywanym  i  ocenianym  Wykonawcom   
        przyznawane  będą  punkty  za  powyŜsze  kryterium  według  następujących  zasad: 
 
 OFEROWANA CENA                                    
 
Maksymalna ilość moŜliwych do uzyskania punktów :    100 PKT 
 
Oferta z najniŜszą oferowaną ceną  „Cmin ” otrzymuje:  n = 100 x 100 % = 100 pkt. 
KaŜda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów wynikającą  
z wyliczenia wg wzoru:  n = Cmin : C x 100  = ..... pkt. 
 
Cmin – najniŜsza oferowana cena 
C      - cena badanej oferty 
n     - liczba uzyskanych punktów  
 
W przetargu zwycięŜy oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyŜszą liczbę punktów 
i spełni wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz będzie zgodna z ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 
 
19. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
19.1. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie 
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
19.2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje  
    wszystkich uczestników postępowania, którzy złoŜyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym  
         terminie i miejscu podpisania umowy.   
  
20. UNIEWAśNIENIE  POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeŜeli : 



20.1. Nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu  
 
20.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę , którą  Zamawiający moŜe  
 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,  
 
20.3.W przypadkach jeŜeli wezwani wykonawcy do ponownego złoŜenia ofert (poprzednio 
złoŜone oferty o takiej samej cenie) , złoŜyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
 
20.4.Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , Ŝe prowadzenie postępowania lub   
 wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym , czego nie moŜna było wcześniej  
 przewidzieć , 
 
20.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
 
20.6. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców,  zgodnie z art. 93 pkt 3 - podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne .  
 
21.  ZAWARCIE  UMOWY 
 
21.1.Projekt umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik do SIWZ 
i winien być zaakceptowany przez Wykonawcę. 
 
21.2.JeŜeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 
publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 
wymagania oraz, którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza. 
 
21.3.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia  
przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niŜ przed upływem terminu 
związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi 
niezwłocznie wybranego wykonawcę. 
 
21.4.W przypadku, jeŜeli okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 
uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 
chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 
21.5. Przed zawarciem umowy Kupujący dokona oględzin sprzętu. 
 
21.6. Odbiór koparki kołowej nastąpi w siedzibie Sprzedającego. Wszelkie koszty związane z 
odbiorem przedmiotu zamówienia ponosi Kupujący. 
 
 
 
21.7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
22. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 



 
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 
  
23. POSTĘPOWANIA DOTYCZ ĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
Nie dotyczy. 
 
24. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

 
Wykonawcy przysługują środki odwoławcze uregulowane w dziale VI Prawa zamówień 
publicznych, w artykułach 179 - 198.  
 
24.1. Wnoszenie i rozpatrywanie protestu 
 
a)Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za 
wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się 
z jego treścią. Wniesienie protestu dopuszczalne jest jednak tylko przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
 
b)Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe postanowień SIWZ wnosi się w terminie  
7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 
Publicznych. 
 
c)W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
 
d)Zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ 
oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert 
i wyboru oferty najkorzystniejszej - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na 
wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego 
oddalenie. 
 
Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty z chwilą rozstrzygnięcia go przez Zamawiającego lub 
z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.  
 
24.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacja maja zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 
 
 Sporządził:                                                                                      Zatwierdził:
        
Maria Bukowska 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 (pieczęć  Oferenta) 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 
Nazwa wykonawcy: 

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

Adres, telefon: 

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

NIP .................................... 

REGON ............................... 

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę koparki kołowej, 
zamieszczonego na tablicy ogłoszeń zamawiającego, oferujemy następujący przedmiot 
zamówienia: 

..................................................................................................................................................... 
(marka, typ, rok produkcji) 

za cenę: 

Netto: ............................. zł, słownie: 

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

VAT: ............................. zł, słownie: 

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

Brutto ............................ zł, słownie 

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

2. Oświadczamy, Ŝe oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania 
    określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
3. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy. 
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
    wnosimy do niej zastrzeŜeń. 
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w   
    specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy 

do niej zastrzeŜeń. Oświadczamy, Ŝe w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy 



się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie 
wyznaczonych przez zamawiającego. 

7.  Dokumenty dołączone do oferty powinny być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii  
     poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  
8. Potwierdzeniem spełniania wymagań zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu  
    zamówienia są następujące załączniki do niniejszej oferty: 
 
  a) .................................................................................................................. 
  b) .................................................................................................................. 
             c) .................................................................................................................. 
  d) .................................................................................................................. 
  e) .................................................................................................................. 
  f) .................................................................................................................. 
  g) .................................................................................................................. 
  
Na  kolejno ..........  ponumerowanych  stronach  składamy  całość  oferty. 
 
 
 
..................... dnia ................. 
 
 
 

                                                    ........................................... 
                                     (pieczęć i podpis 
                                                                                                            upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) 

 
 
 
  
 
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

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

    (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie  
  

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez zamawiającego  oraz art. 22 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 
z późn. zm./. 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 
............................................................................................................................... 
 
ja (imię i nazwisko)....................................................................................... 
zamieszkały...................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) ................................................................................... 
jako-upowaŜniony na piśmie lub wpisany w  rejestrze......................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 
1 ), 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe  
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 2), 

3) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej  wykonanie  
zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 3), 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
5) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ i nie wnosimy zastrzeŜeń 
6) zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SIWZ 

projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego 
     

 

 

 

Miejsce i data ............................   Podpisano* ......................................... 

 

* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we  właściwym 

pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 

 
 
 
 



 Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

Oświadczenie 

 

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczenia z postępowania w myśl art. 24 
ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 
z późn. zm./. 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
 
............................................................................................................................... 

 
ja (imię i nazwisko)....................................................................................... 
zamieszkały...................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) ................................................................................... 
jako-upowaŜniony na piśmie lub wpisany w  rejestrze......................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: 
 
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.  zm.). 
 
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda 
ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 

 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 



 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,  

 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary, 

 
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela 
się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

 



2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy z zastrzeŜeniem  art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie 

zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 
 
 
 
 
 
 
Miejsce i data ............................   Podpisano* ......................................... 

 

* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we  właściwym 

pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 

UMOWA    SPRZEDAśY         (projekt) 

zawarta w Krośnie w dniu .................... pomiędzy: 
 
............................................................ 
............................................................ 
NIP................................................ 
REGON......................................... 
reprezentowanym przez: 
....................................................... 
....................................................... 
zwanym dalej „Sprzedającym” 
a 
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie  
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno  
NIP        684-21-54-209 
REGON    370452882 
reprezentowany przez: 
 
Marek Pepera – Kierownik  
zwanym dalej „Kupującym” 
 
 
W wyniku wyboru oferty przetargowej w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę 
koparki kołowej, strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1  
 

Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaŜy Kupującemu 1 szt. koparki kołowej marki 
........................., rok produkcji ............., spełniającej wymagania zawarte w szczegółowej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
§ 2  

 
1. Cena koparki kołowej, o której mowa w §1 wynosi ........................ zł brutto, słownie: 
........................................................................................................... 
2. NaleŜność, o której mowa w ust. l Kupujący wpłaci na konto Sprzedającego w terminie 
30 dni od daty otrzymania faktury.  

 
§ 3  

 
1.Sprzedawca wyda przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 
2.Wraz z przedmiotem umowy  Sprzedawca wyda Kupującemu wszelkie posiadane przez  
   siebie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy. 
3.JeŜeli Kupujący dopuszcza się zwłoki z odebraniem przedmiotu umowy, Sprzedawca moŜe  
   oddać przedmiot umowy na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego,  
   a takŜe naliczyć karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki. 



§ 4  
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  
    cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelki ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy 
    rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Kupującego. 
3. Wszelkie zmiany w umowie, jak równieŜ jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod 
    rygorem niewaŜności. 
 

§ 5 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 

 
KUPUJĄCY        SPRZEDAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


