SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
A. NUMER SPRAWY:
ZP- 16/20

A1. NAZWA POSTĘPOWANIA:

Dostawa czterech samochodów dla regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie
B. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 - zwane dalej
Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl .
2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej UPZP.
3. Osoby do kontaktu:
mgr Edyta Morozewicz - Tel. 12 261 88 10,
mgr Krzysztof Zając - Tel. 12 261 88 18.

C. SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM
Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia będzie dobywać się drogą elektroniczna na wskazany przez Wykonawcę adres
email lub numer faksu.
Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie odbywało drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rckik.krakow.pl
i k.zajac@rckik.krakow.pl lub tradycyjną: listownie lub faksem na numer 12 261 88 22. W przypadku składania oświadczeń lub
dokumentów elektronicznie należy takie dokumenty opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania
oświadczeń lub dokumentów faksem , należy takie oświadczenia i dokumenty złożyć także listownie.
Zamawiający informuje, że przekazywanie wszelkich zapytań i odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie na
wskazane powyżej adresy e-mail i numer faksu zamawiającego, z tym że składając zapytanie faksem, prosimy o skierowanie go również
na wskazane powyżej adresy e-mail .

D. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1 Opis przedmiotu zamówienia:
Część 1: samochód chłodnia – 2 sztuki
Część 2: samochód osobowy z podwyższanym nadwoziem z ograniczoną możliwością eksploracji terenu – 1 sztuka
Część 3: samochód osobowy typu kombi lub hatchback– 1 sztuka
2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
2.1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty - część I:
2.1.1.) 60% (do 6 punktów) - Cena liczona proporcjonalnie.
2.1.2.) 20% (do 2 punktów) - Warunki gwarancji: Za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji na cały samochód wykonawca
otrzyma 1 punkt. Świadczenia gwarancyjne na pojazd bazowy muszą być realizowane w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta
pojazdu bazowego na terenie miasta Krakowa.
2.1.3.) 10% (1 punkt) - Bezpłatny serwis gwarancyjny: za zaoferowanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych przez cały okres trwania
gwarancji wraz z wymianą niezbędnych płynów eksploatacyjnych Wykonawca otrzyma 1 punkt. Świadczenia serwisu na pojazd
bazowy muszą być realizowane w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu bazowego na terenie miasta Krakowa.
2.1.4.) 5% (0,5 punktu) - Ekologia: wykonawca, którego oferowany pojazd bazowy ma najniższe* zużycie paliwa w w cyklu mieszanym
wg WTLP otrzyma 0,5 punktu. Do oferty dołączyć obowiązkowo oficjalne materiały producenta pojazdu , które informują o zużyciu
paliwa.
2.1.5.) 2% (0,2 punktu) - Realizacja przedmiotu zamówienia z udziałem osób niepełnosprawnych: Wykonawca otrzyma 0,2 punktu jeśli
oświadczy że realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się z udziałem osób niepełnosprawnych.
2.1.6.) 3% (0,3 punktu) Moc: wykonawca który zaoferuje samochód o mocy powyżej 119 koni mechanicznych otrzyma 0,3
punktu.

2.2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty - część II:
2.2.1.) 60% (do 6 punktów) - Cena liczona proporcjonalnie,
2.2.2.) 20% ( do 2 punktów) - Warunki gwarancji: Za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji z dodatkowym limitem co najmniej 35
000 km rocznie na cały samochód wykonawca otrzyma 1 punkt. Świadczenia gwarancyjne muszą być realizowane w Autoryzowanej
Stacji Obsługi producenta pojazdu na terenie miasta Krakowa.
2.2.3.) 10% (1 punkt) - Bezpłatny serwis gwarancyjny: za zaoferowanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych przez cały okres trwania
gwarancji wraz z wymianą niezbędnych płynów eksploatacyjnych Wykonawca otrzyma 1 punkt. Świadczenia serwisowe muszą być
realizowane w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu na terenie miasta Krakowa.
2.2.4.) 5% (0,5 punktu) - Ekologia: wykonawca, którego oferowany pojazd bazowy ma najniższe* zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg
WTLP otrzyma 0,5 punktu. Do oferty dołączyć obowiązkowo oficjalne materiały producenta pojazdu , które informują o zużyciu
paliwa,
2.2.5.) 2% (0,2 punktu) - Realizacja przedmiotu zamówienia z udziałem osób niepełnosprawnych: Wykonawca otrzyma 0,2 punktu jeśli
oświadczy, że realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się z udziałem osób niepełnosprawnych,
2.2.6.) 3% (0,3 punktu) Moc: wykonawca który zaoferuje samochód o mocy łącznej układu hybrydowego powyżej 180 koni
mechanicznych otrzyma 0, 3 punktu. (Sposób określenia mocy opisany jest w Opisie przedmiotu zamówienia).
2.3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty - część III:
2.3.1.) 60% (do 6 punktów) - Cena liczona proporcjonalnie,
2.3.2.) 20% ( do 2 punktów) - Warunki gwarancji: Za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji z dodatkowym limitem co najmniej 35
000 km rocznie na cały samochód wykonawca otrzyma 1 punkt. Świadczenia gwarancyjne muszą być realizowane w Autoryzowanej
Stacji Obsługi producenta pojazdu na terenie miasta Krakowa.
2.3.3.) 10% (1 punkt) - Bezpłatny serwis gwarancyjny: za zaoferowanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych przez cały okres trwania
gwarancji wraz z wymianą niezbędnych płynów eksploatacyjnych Wykonawca otrzyma 1 punkt. Świadczenia serwisowe muszą być
realizowane w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta pojazdu na terenie miasta Krakowa.
2.3.4.) 5% (0,5 punktu) - Ekologia: wykonawca, którego oferowany pojazd bazowy ma najniższe* zużycie paliwa w cyklu mieszanym wg
WTLP otrzyma 0,5 punktu. Do oferty dołączyć obowiązkowo oficjalne materiały producenta pojazdu , które informują o zużyciu
paliwa,
2.3.5.) 2% (0,2 punktu) - Realizacja przedmiotu zamówienia z udziałem osób niepełnosprawnych: Wykonawca otrzyma 0,2 punktu jeśli
oświadczy, że realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się z udziałem osób niepełnosprawnych,
2.3.6.) 3% (0,3 punktu) Moc: wykonawca który zaoferuje samochód o mocy łącznej układu hybrydowego powyżej 180 koni
mechanicznych otrzyma 0, 3 punktu. (Sposób określenia mocy opisany jest w Opisie przedmiotu zamówienia).
*wśród porównywanych ofert
Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować spełnienie lub nie punktowanych kryteriów poza cenowych wyboru najkorzystniejszej
oferty.
Ponadto oferowane dostawy (przedmioty zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja
odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji producenta pojazdu bazowego (dopuszcza się katalogi producenta, homologacje
itp.).
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia oraz oświadczenia w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

E. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.
2a. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy pojazdów specjalistycznych (zabudowa chłodnicza lub mroźnicza ); każda dostawa o
wartości min 70 000,00 zł - dotyczy części I.
2b. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy samochodów osobowych; każda dostawa o wartości min 70 000,00 zł - dotyczy części
II.
3. Zamawiający uzna, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek opisanych w art. 24,
ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 8 z uwzględnieniem 24 ust. 8
UPZP (tzw. self-cleaning).
5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty oświadczeń
i dokumentów, z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

6. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury
określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

F. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Dopuszcza się złożenie oferty na każdą część postępowania.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.
5. Wszystkie strony i obwoluta oferty powinny być trwale spięte. Kolejne Strony oferty mają być ponumerowane (każda – jeżeli coś
zawiera, nie numerować stron pustych), oferta ma być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem osoby uprawionej do reprezentowania
Wykonawcy.
Oferta musi zawierać w osobnej pozycji cenę netto za wykonanie przedmiotu umowy, VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu
umowy, a także ceny jednostkowe. Cena przedstawiona w ofercie musi zawierać wszelkie koszty zrealizowania dostaw będących
przedmiotem niniejszego postępowania i nie może ulec zmianie za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT oraz w przypadkach
określonych wzorem umowy. W przypadku zmian j/w Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu w jakim stopniu
wspomniane w zdaniach poprzednich zmiany wpłynęły na cenę dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania.
Pod kalkulacją cenową należy umieścić informację czy dostawa przedmiotu zamówienia rodzi dla Zamawiającego obowiązki
podatkowe.
Część cenowa oferty będzie załącznikiem nr 1 do umowy i powinna się zmieścić na jednej stronie A4.
Ofertę należy przygotować w języku polskim.
6. Do oferty winny być załączone:
a) zaparafowany opis przedmiotu zamówienia – uszczegółowienie (Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ) wraz z ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie postępowania
Do oferty należy także dołączyć osobno dla każdej części tabelę wg wzoru:
L.P.

Parametr opisu przedmiotu Zamówienia

Spełnia/nie
liczbową)

spełnia

(podać

wartość

b) wszystkie dokumenty określone jako konieczne do dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia w sytuacji
gdy na podstawie art. 22a ust 1, 2 UPZP Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
d) Zgodnie z art. 25 a ust 3 UPZP Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5, pkt 1 oraz 8.
d’) Aby dokonać oceny wskazanej powyżej Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających:
-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
-czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. W części cenowej oferty Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i poda
Zamawiającemu dane podwykonawcy lub podwykonawców.
Na podst. Art. 25a ust 5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, (załącznik nr 1).
8. Wykonawcy dołączą do oferty załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Dokumenty lub/i oświadczenia w wyszególnione w załączniku nr 2 do SIWZ.
10. Załącznik nr 3 do SIWZ.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i dokumenty z załącznika nr 1 oraz 2 składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
12. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, wskazanych w ZAŁĄCZNIKU nr 2 do niniejszej
specyfikacji. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów
13. Oferta ma być zapakowana w podwójną nieprzeźroczystą kopertę lub inne opakowanie; na kopercie lub opakowaniu winien
znajdować się znak postępowania nadany przez Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, nazwa postępowania oraz informacja,
że koperty nie wolno otwierać przez datą i godziną wyznaczoną jako termin otwarcia ofert. Na kopercie lub opakowaniu winna się
także znajdować informacja, której części postępowania dotyczy oferta, chyba że zaznaczono to w samej ofercie
14. Dokumenty dołożone do oferty mogą być w postaci kserokopii, jednakowoż wymaga się poświadczenia każdej kopii za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

G. WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY
1. Wadium: wnosi się w wysokości 4 000,00 zł na część I, 4 000,00 zł na część II oraz 2000 na cześć III w formach dopuszczonych
ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Nr konta Zamawiającego: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 (Bank Gospodarstwa
Krajowego). Zaleca się dołączyć dowód wniesienia wadium do oferty.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 5% wartości brutto umowy w formach dopuszczonych ustawą
Prawo Zamówień Publicznych.
3. Waluta w której ma być złożona oferta: PLN.
4. Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni.

H. TERMINY
1. Termin złożenia oferty: 7 Lipca 2020, godz. 10:00, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok. 4.15 (sekretariat), 4 piętro
Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom na zasadach określonych w Art. 84 UPZP.
2. Termin otwarcia oferty: 7 lipca 2020, godz. 11:00, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok. 4.13, 4 piętro.
3. Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznej daty składania ofert.
4. Termin wykonania zamówienia : Część I: 5 tygodni od zawarcia umowy, Część II oraz III: 3 tygodnie od zawarcia umowy .

I. SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTACJI
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryteriach określonych w pkt D, ppkt 2 wynosi 10.
Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C = ( Cmin : Co) x 10x0,6
gdzie : C – ilość punków przyznana danej ofercie,
Cmin- cena najniższa spośród ważnych ofert,
Co – cena podana przez Oferenta dla którego wynik jest obliczany.

J. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określonych w Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w
terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
2. Nieuregulowane w SIWZ kwestie proceduralne reguluje w szczególności Ustawa UPZP oraz kodeks Cywilny oraz odpowiednie akty
wykonawcze i inne powiązane akty prawne.
3. Załączniki do niniejszego SIWZ i wzór umowy są jego integralna częścią.

Kraków, 25 Czerwca 2020r.
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie

Łukasz Guliński
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Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - uszczegółowienie
Część I
A. Wymogi ogólne
1. Dwa identyczne samochody zwane też pojazdami fabrycznie nowe, wcześniej nierejestrowane, za wyjątkiem konieczności rejestracji na potrzeby
uzyskania homologacji w związku z zabudową.
2. Rok produkcji pojazdu bazowego: 2020 lub 2019.
3. Kolor pojazdu: srebrny metalik, zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. Lusterka w kolorze czarnym lub srebrnym metalik.
4. Napęd na przód lub tył pojazdu, System ESP lub równoważny co do zasady działania.
5. Silnik wysokoprężny spełniający normę Euro 6 , o pojemności minimum 1400 cm 3 , 4-cylindrowy, turbodoładowany, moc minimalna 102 KM,
maksymalny moment obrotowy min 260 Nm, emisja CO2 pojazdu bazowego w cyklu mieszanym nie większa niż 190 g/km. Emisja łączna
węglowodorów oraz tlenków azotu i cząstek stałych nie większa niż 95 mg/km, zużycie energii w cyklu mieszanym nie większe niż 2,6
MJ/1km. Emisje oraz zużycie energii zmierzone wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.
6. Skrzynia biegów manualna lub automatyczna , 6 lub więcej biegów w przód, jeden w tył.
7. Zbiornik paliwa min 45 litrów.
8. Układ kierowniczy wspomagany.
9. Układ hamulcowy wspomagany, ABS.
10. Samochód ma posiadać koło zapasowe, podnośnik i klucz dynamometryczny do wymiany koła.
11. Przygotowanie do montażu belki sygnalizacyjnej.
12. Alarm, immobiliser, centralny zamek.
13. Oklejenie auta oraz jego kolor w sposób wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć
Zamawiającemu projekt rozmieszczenia elementów graficznych oznakowania przedmiotu umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy.

B. Nadwozie
1. Nadwozie typu furgon, nieprzeszklone za słupkiem B, drzwi tylne dwuskrzydłowe, odchylane o min 90O , bez przesuwanych drzwi bocznych lub z
drzwiami przesuwnymi.
2. Ładowność pojazdu bazowego min 700 kg, DMC nie większa niż 3000 kg.
3. Pojemność komory ładunkowej pojazdu bazowego min 3,6 m3
4. Wysokość pojazdu bazowego 1800-2000 mm.
5. Długość pojazdu bazowego 4800-5150 mm.
6. Szerokość pojazdu bazowego 1700-2000 mm.
7. Stała przegroda pomiędzy kabiną a częścią ładunkową w pojeździe bazowym.
8. Felgi ze stopów lekkich 16 lub 17 cali, należy dołączyć drugi komplet kół na oponach zimowych oponami i felgami stalowymi w tym samym
rozmiarze co podstawowe koła letnie. Do kół na obręczach stalowych należy dołączyć fabryczne kołpaki.

C. Oświetlenie
1. Światła do jazdy dziennej LED.
2. Z tyłu i z przodu światła przeciwmgłowe.

D. Kabina kierowcy
1.
2.
3.
4.
5.

W kabinie kierowcy dwa lub trzy pojedyncze siedzenia.
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.
Klimatyzacja.
Radioodtwarzacz czytający pliki MP3 oraz FLAC, komunikacja przez złącze AUX i Bluetooth, i USB lub czytnik kart pamięci , głośniki dwudrożne.
wszystkie urządzenia informacyjne - wyświetlacz komputera, podgląd temperatury przedziału chłodniczego, radio muszą znajdować się w zasięgu
wzroku, a ich obserwowanie w trakcie jazdy nie może powodować konieczności zmiany pozycji kierowcy.
6. Szyby opuszczane elektrycznie, lusterka regulowane elektrycznie , podgrzewane.
7. Dywaniki gumowe.
8. Tapicerka ciemna, fotele pokryte ciemną tkaniną.
9. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwie kamizelki odblaskowe, zestaw zapasowych żarówek, instrukcja obsługi.
10. czujnik parkowania w tylnym zderzaku z ostrzeniem dźwiękowym oraz kamera cofania. Te elementy wyposażenia samochodu nie musza być
fabryczne.

E. Zabudowa chłodnicza
1.
2.
3.
4.
5.

Kubatura min 2m3, nie licząc agregatu.
Gładkie , łatwo zmywalne ściany i sufit.
Przed drzwiami ma znajdować się dodatkowo demontowana przezroczysta kurtyna.
Na podłodze wykładzina gumowa łatwo zmywalna.
Brak dostępu do części chłodniczej od doku samochodu.

6. Wzdłuż ścian wewnętrznych na wysokości około 30 cm znajdować ma się system szyn umożliwiający zainstalowanie pasów lub belek
przytrzymujących ładunek. Wykonawca dostarczy taki system przynajmniej dwóch belek i dodatkowo przynajmniej dwa pasy do
podtrzymywania ładunku.
7. Na wysokości ok 70 cm wzdłuż ścianek bocznych mają znajdować się demontowalne, druciane półki ze stali INOX o szerokości 30 cm z burtą
zapobiegającym zsunięciu się przewożonych przedmiotów i pasami gumowymi zakończonymi haczykami umożliwiającymi przymocowanie
przewożonych przedmiotów do półki.
8. Zakres temperatur od +2 do +24OC niezależnie od temperatury zewnętrznej.
9. Temperatura ustawiana z wnętrza kabiny z dokładnością do 1 stopień.
- rozdzielczość pomiaru 0,1˚C,
- błąd pomiaru max 0,5°C,
10. Reakcja agregatu chłodzącego na zmianę temperatury o 1 stopień.
11. Pomiar temperatury wnętrza chłodni realizowany prze minimum dwie sądy zatopione w glikolu.
12. Jasne oświetlenie wnętrza realizowane żarówkami diodowymi led o chłodnej temperaturze światła.
13. W kabinie kierowcy ma znajdować się wyświetlacz informujący o temperaturze w części chłodniczej.
14. System chłodniczy powinien mieć możliwość ustawienia progów alarmowych przekroczenia zadanej temperatury z powiadomieniem
dźwiękowym kierowcy o jej przekroczeniu.
15. System sterowania ma umożliwiać zapis przebiegu chłodzenia z dokładnością co 5 min do 24 godzin jednorazowo dla co najmniej 20
transportów. Tak zebrane dane powinny być zapisane w formacie dającym się odtworzyć na klasycznym komputerze PC.
16. System sterowania powinien umożliwić wydruk z wnętrza samochodu przebieg temperatury chłodzenia w czasie trasy. Należy dołączyć o
zainstalować w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu przenośną drukarkę do drukowania wskazanych danych.
17. Komora chłodnicza winna mieć możliwość schłodzenia do zadanej temperatury z użyciem zewnętrznej instalacji prądowej 220-240 VOLT
niezależnie od włączonego/wyłączonego silnika pojazdu. Wykonawca dostarczy także kabel o długości ok 10m dla realizacji wspomnianego
zadania.

F. Inne wymagania
1. Gwarancja na pojazd bazowy i zabudowę co najmniej dwa lata bez limitu przebiegu.
2. Wykonawca niezwłocznie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia zapewni bezpłatne szkolenie kierowców Zamawiającego z obsługi zabudowy
chłodniczej– 10 osób.
3. Zapewnienie serwisu pojazdu bazowego na terenie miasta Krakowa przez autoryzowany serwis producenta pojazdu bazowego.
4. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego zabudowy chłodniczej na terenie Polski. W przypadku zlokalizowania takiego serwisu dalej niż 30 km od
siedziby Zamawiającego, Wykonawca w czasie trwania gwarancji będzie każdorazowo zwracać Zamawiającemu koszty dostarczenia
samochodu do serwisu w wysokości 2,50 zł za kilometr.
5. Zapewnienie wymian oleju i filtra oleju w silniku w okresie gwarancji nie później niż po przejechaniu 20 000 km lub co rok w zależności co
nastąpi pierwsze.
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 tygodni od zawarcia umowy.
7. Samochody mają być dostarczone na lawecie do siedziby Zamawiającego.
8. W przypadku przebudowy instalacji elektrycznej w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia przez odbiorcę wykonawca będzie zobowiązany
przedstawić dokument w postaci deklaracji, że każdy zamontowany dodatkowy element instalacji spełnia wymagania regulaminu nr. 10.4 EKG
ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna).

Część II
A. Wymogi ogólne
Pojazd fabrycznie nowy, wcześniej nierejestrowany, osobowy z podwyższanym nadwoziem z ograniczoną możliwością eksploracji terenu – 5 dzwi.
Rok produkcji: 2020.
Kolor pojazdu: ciemna czerwień wpadająca w bordo lub w wiśnię, zderzaki, klamki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia.
Napęd stały na 4 kola stały lub dołączany, system ESP lub równoważny co do zasady działania.
Silnik benzynowy czterocylindrowy o pojemności minimum 1900 cm3, do tego silnik elektryczny. Układ silników spełniający normę Euro 6 ,
łączna moc obydwu silników min mierzona matematycznie przez dodanie mocy silnika spalinowego i elektrycznego lub wg danych producenta
min 165 KM, emisja CO2 pojazdu w cyklu mieszanym nie większa niż 190 g/km. Emisja łączna węglowodorów oraz tlenku azotu i cząstek
stałych nie większa niż 60 mg/km, zużycie energii w cyklu mieszanym nie większe niż 2,4MJ/1km. Emisje oraz zużycie energii zmierzone wg
procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.
6. Skrzynia biegów automatyczna , sprzęgło hydrokinetyczne lub automatyczna tzw. bezstopniowa.
7. Zbiornik paliwa min 45 litrów.
8. Układ kierowniczy wspomagany, asystent pasa ruchu.
9. Układ hamulcowy wspomagany, ABS.
10. Alarm, immobiliser, centralny zamek.
1.
2.
3.
4.
5.

B. Nadwozie
1. Samochód osobowy z podwyższanym nadwoziem z ograniczoną możliwością eksploracji terenu, szyba przednia podgrzewana przynajmniej w
miejscu spoczynku wycieraczek.
2. Możliwości przewozowe pojazdu bazowego min 500 kg, DMC nie większa niż 2300 kg.
3. Pojemność bagażnika min 480 dm3, w bagażniku siatki i uchwyty do mocowania bagażu, dodatkowa gumowa wykładzina bagażnika.
4. Wysokość pojazdu z relingami 1600-1800 mm.
5. Długość pojazdu 4500-4700 mm.
6. Szerokość pojazdu bez lusterek 1800-1950 mm.
7. Rozstaw osi 2600-2700 mm.

8. Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie.
9. Felgi ze stopów lekkich min. 18 cali lakierowane na czarno lub srebrno-czarne, należy dołączyć drugi komplet kół na oponach zimowych
oponami i felgami w tym samym rozmiarze co podstawowe koła letnie, profil opon 55 lub 60.
10. Szyby tylne samochodu przyciemniane.

C. Oświetlenie
1. Oświetlenie główne bazujące na żarówkach ksenonowych lub diodach LED.
2. Światła do jazdy dziennej LED.
3. Z tyłu i z przodu światła przeciwmgłowe.

D. Kabina kierowcy
1. W kabinie 5 miejsc, podłokietnik dla pasażerów z przodu i z tyłu pośrodku kabiny .
2. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera , poduszka chroniąca kolana kierowcy, poduszki boczne dla pasażerów z przodu, kurtyny
powietrzne.
3. Klimatyzacja automatyczne z możliwością ustawienia osobno temperatury dla przodu i tyłu kabiny.
4. Radioodtwarzacz czytający pliki MP3 oraz FLAC, komunikacja przez złącze AUX i Bluetooth, i USB lub czytnik kart pamięci , głośniki dwudrożne
woofer+ tweeter, z przodu i z tyłu, nawigacja z ekranem min 8 cali.
5. Szyby opuszczane elektrycznie z przodu i z tyłu , lusterka regulowane elektrycznie, podgrzewane,
6. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego, podgrzewane fotele z przodu.
7. Dywaniki gumowe.
8. Tapicerka ciemna,.
9. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwie kamizelki odblaskowe, zestaw zapasowych żarówek, instrukcja obsługi,
10. czujnik parkowania w tylnym zderzaku z ostrzeniem dźwiękowym lub kamera cofania.
11. Gniazdko 12V w kabinie kierowcy i bagażniku.
12. Elektryczne drzwi bagażnika uruchamiane bezdotykowo i/lub guzikiem.

E. Inne wymagania
1. Gwarancja na samochód co najmniej trzy lata z limitem przebiegu nie mniejszym niż 100 000 km.
2. Zapewnienie serwisu pojazdu na terenie miasta Krakowa przez autoryzowany serwis producenta pojazdu.
3. Zapewnienie wymian oleju i filtra oleju w silniku w okresie gwarancji nie później niż po przejechaniu 20 000 km lub co rok w zależności co
nastąpi pierwsze.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od zawarcia umowy.

Część III
A. Wymogi ogólne
1.
2.
3.
4.
5.

Pojazd fabrycznie nowy, wcześniej nierejestrowany, nadwozie typu kombi lub hatchback, 5 dzwi.
Rok produkcji: 2020.
Kolor pojazdu: srebrny metalik, zderzaki, klamki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia.
Napęd na koła przednie , system ESP lub równoważny co do zasady działania.
Silnik benzynowy czterocylindrowy o pojemności minimum 1500 cm3, do tego silnik elektryczny. Układ silników spełniający spełniający normę
Euro 6, łączna moc obydwu silników min mierzona matematycznie przez dodanie mocy silnika spalinowego i elektrycznego lub wg danych
producenta min 120 KM, emisja CO2 pojazdu w cyklu mieszanym nie większa niż 190 g/km. Emisja łączna węglowodorów oraz tlenków azotu i
cząstek stałych nie większa niż 45 mg/km. Zużycie energii w cyklu mieszanym nie większe niż 2,4MJ/1km. Emisje oraz zużycie energii
zmierzone wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.
6. Skrzynia biegów automatyczna, sprzęgło hydrokinetyczne lub automatyczna tzw. bezstopniowa lub dwusprzęgłowa automatyczna.
7. Zbiornik paliwa min 45 litrów.
8. Układ kierowniczy wspomagany, asystent pasa ruchu.
9. Układ hamulcowy wspomagany, ABS.
10. Alarm, immobiliser, centralny zamek.
11. Oklejenie auta oraz jego kolor w sposób wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć
Zamawiającemu projekt rozmieszczenia elementów graficznych oznakowania przedmiotu umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy.

B. Nadwozie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nadwozie typu kombi lub hatchback, szyba przednia podgrzewana przynajmniej w miejscu spoczynku wycieraczek.
Możliwości przewozowe pojazdu bazowego min 400 kg, DMC nie większa niż 2 200 kg.
Pojemność bagażnika min 340 dm3, w bagażniku siatki i uchwyty do mocowania bagażu, dodatkowa gumowa wykładzina bagażnika.
Wysokość pojazdu z relingami 1400-1600 mm.
Długość pojazdu 4450-4900 mm.
Szerokość pojazdu bez lusterek 1750-1950 mm.
Rozstaw osi 2650-2795 mm.
Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie.

9. Felgi ze stopów lekkich min.16 cali srebrne należy dołączyć drugi komplet kół na oponach zimowych oponami i felgami w tym samym rozmiarze
co podstawowe koła letnie.
10. Szyby tylne samochodu przyciemniane.

C. Oświetlenie
1. Oświetlenie główne bazujące na żarówkach ksenonowych lub diodach LED.
2. Światła do jazdy dziennej LED.
3. Z tyłu i z przodu światła przeciwmgłowe.

D. Kabina kierowcy
1. W kabinie 5 miejsc, podłokietnik dla pasażerów z przodu i z tyłu pośrodku kabiny.
2. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera , poduszka chroniąca kolana kierowcy, poduszki boczne dla pasażerów z przodu, kurtyny
powietrzne.
3. Klimatyzacja automatyczne z możliwością ustawienia osobno temperatury dla przodu i tyłu kabiny.
4. Radioodtwarzacz czytający plyty CD, pliki MP3 oraz FLAC, komunikacja przez złącze AUX i Bluetooth, i USB lub czytnik kart pamięci , głośniki
dwudrożne woofer+ tweeter, z przodu ( tyłu dopuszczalne głośniki szerokopasmowe pojedyncze), nawigacja z ekranem min 7 cali.
5. Szyby opuszczane elektrycznie z przodu i z tyłu , lusterka regulowane elektrycznie, podgrzewane.
6. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego.
7. Dywaniki gumowe.
8. Tapicerka ciemna.
9. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwie kamizelki odblaskowe, zestaw zapasowych żarówek, instrukcja obsługi,
10. czujnik parkowania w tylnym zderzaku z ostrzeniem dźwiękowym lub kamera cofania.
11. Gniazdko 12V w kabinie kierowcy i bagażniku.
12. Elektryczne drzwi bagażnika uruchamiane bezdotykowo i/lub guzikiem.

E. Inne wymagania
1. Gwarancja na samochód co najmniej trzy lata z limitem przebiegu nie mniejszym niż 100 000 km
2. Zapewnienie serwisu pojazdu na terenie miasta Krakowa przez autoryzowany serwis producenta pojazdu.
3. Zapewnienie wymian oleju i filtra oleju w silniku w okresie gwarancji nie później niż po przejechaniu 20 000 km lub co rok w zależności co
nastąpi pierwsze.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od zawarcia umowy.
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Załącznik nr 1 SIWZ

OŚWIADCZENIE
(proszę wypełnić tylko w zakresie dotyczącym wykonawcy)
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy (-am) się z opisem przedmiotu zamówienia , Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami przystąpienia
do udziału w niniejszym postępowaniu, warunkami umowy, zmianami do SIWZ i warunków umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
Oferta została sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 22 ust.1,1a oraz 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):
-posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
-posiadamy niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonywania Zamówienia,
-znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego polegam/nie
polegam* na zasobach następującego/ych podmiotu/ów…………………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nie podlegamy (-am) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 (oraz art. 24 ust 5, pkt 1 oraz 8) ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z dnia 27 września 2019r.).
5a*. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pk1
oraz 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5b. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu ( w tym podwykonawcy),
tj.:
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.
5c. (dot możliwości wykluczeń na podst. 25a ust. 5 pkt. 2 UPZP) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu (w tym podwykonawcy), tj.:
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.

........................................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
pieczęć firmowa

ZP -16/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

WYMAGANE DOKUMENTY I/LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I/LUB POTWIERDZAJACE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia )

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł poro-zumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w Celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
5. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.
6. Wykaz przynajmniej dwóch wykonanych całościowo dostaw (umów) pojazdów (każda na kwotę brutto co najmniej 70 000,00 zł)
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
-Dla części I postępowania należy wykazać należytą realizacje co najmniej dwóch pojazdów mrożnia lub chłodnia lub innego
specjalistycznego pojazdu.
-Dla części II postępowania należy wykazać należytą realizacje co najmniej dwóch samochodów osobowych.
7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
8. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
9. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
10. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Zamiast dokumentów z ust 1-3 można złożyć postaci oświadczenia wykonawcy, a punktu 4 wystarczy wskazać oficjalne źródło z którego
można pobrać dokument.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w:
1) ust 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.
5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.
2) ust 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składką na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11.1. Dokumenty, o których mowa w ust 11 pkt . 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument , o którym mowa w ust. 11 pkt 2 lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
ust. 11.1 stosuje się.
11.2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 1, składa dokument, o którym mowa w ust 11 pkt. 1 , w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP oraz ust. 5 pkt 1 i 8.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis ust 11.1 zdanie pierwsze stosuje się.

Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

ZP – 16/20

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam(y), że dostawa(y) , której dotyczy niniejsze postępowanie wykonana będzie/będą ściśle wg opisu przedmiotu
zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przyjmuję do wiadomości, że Zamawiający sprawdzi zgodność
dostarczonego przedmiotu z opisem przedmiotu Zamówienia oraz że w przypadku braku takiej zgodności Zamawiający odstąpi od
umowy z winy Wykonawcy.

........................................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
pieczęć firmowa

U M O W A ZP-16/20 – część I (wzór)
zawarta w dniu ………………………2020r. w Krakowie pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, zarejestrowanym pod numerem
KRS 0000037192, NIP 678-27-26-055, reprezentowanym przez …………………. Dyrektora RCKiK , zwanym dalej “Zamawiającym” ,
a
……………………………….. z siedzibą przy ulicy ……………………, ……………….. zarejestrowanym pod numerem KRS …………………………. NIP:
…………………………….., REGON: …………………………….. reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
W rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nIeograniczonego ZP – 16/20 (część…. ) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), zawiera się umowę, której przedmiotem jest ……………………………………………
zwanego dalej przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy, wraz ze zobowiązaniami gwarancyjnymi i naprawczymi Dostawcy
wobec Zamawiającego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa (wydanie) oraz przeniesienie na kupującego własności 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego pojazdu
specjalistycznego- chłodnia (pojazd) marki …….., (model: ……., typ: ……., rok produkcji: …………) – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w tym załączników do niej.
2. Pojazd stanowiący przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, w pełni sprawny, wyprodukowany w ………..r,
pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążony żadnymi prawami osób trzecich
oraz nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży. Pojazd musi nadawać się do rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie dokumentów dostarczonych Zamawiającego.
3. Szczegółowe

wymagania

odnoszące

się

do

przedmiotu

dostawy

określają

stosowne

zapisy

Załącznika

nr 2 do oferty (opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie będą zgodne z ofertą
złożoną w postępowaniu.
§2
WARUNKI WYKONANIA ZABUDOWY
1. Przed przystąpieniem do prac związanych z zabudową samochodu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym szczegóły
związane z zabudową i uzyskać jego pisemną akceptację, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……….
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu projekt rozmieszczenia elementów graficznych oznakowania
przedmiotu umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, tj. do dnia …………….. Wykonawca przed
przystąpieniem do oznakowania musi uzyskać od Zamawiającego pisemne zatwierdzenie projektu.
3. W ramach przygotowania projektu rozmieszczenia elementów graficznych:
1) Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym wygląd i zawartość informacyjną projektu graficznego, w tym m.in.
kolorystykę, wielkość i rozłożenie liter/grafiki oraz uzyskać pisemną akceptację (zatwierdzenie) Zamawiającego w terminie
określonym w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszystkich uwag zgłaszanych przez Odbiorcę, aż do
uzyskania jego ostatecznej pisemnej akceptacji.
2) W przypadku błędów w treści lub logotypach, Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedstawienia poprawionego
projektu, aż do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego i zgody na wykonanie.
3) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag, zmian, zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego , o których
mowa powyżej, i dostarczenia poprawionego projektu Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania
od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania drogą elektroniczną bieżących zaleceń dla
Wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
4) Oznakowanie logotypami winno być dostosowane do materiału na jakim będzie wykonane oraz gwarantować czytelność,
nieścieralność i trwałość.

§3
TERMIN REALIZACJI I ODBIORU
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, po dokonaniu czynności o których mowa w § 2 umowy i przeszkoli

wskazany przez Zamawiającego

personel w zakresie obsługi pojazdu oraz zamontowanych w nim urządzeń, co zostanie

potwierdzone w protokole odbioru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………….. r.
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa w Krakowie …………... (adres), na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Za termin realizacji dostawy pojazdu, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez

Strony umowy. Warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest wykonanie wszystkich czynności wyszczególnionych w
ust. 1.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, dokumentacji niezbędnej do

rejestracji samochodu, a w szczególności:
1) książki pojazdu;
2) wymaganego świadectwa homologacji (oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub oryginał świadectwa
homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych);
3) oryginału wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu po zabudowie lub badania technicznego przeprowadzonego w Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów po zabudowie;
4) dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań regulaminu nr 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna), dla
wszystkich dodatkowych urządzeń, podzespołów elektrycznych i elektronicznych zamontowanych w ramach zabudowy pojazdu
oraz dla aktywnych pojemników do przewozu krwi i jej składników;
5) dokumentacji technicznej zawierającej m.in. schematy instalacji elektrycznych;
6) instrukcji obsługi pojazdu i zamontowanych urządzeń;
7) dokumentów (karty gwarancyjne) określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, w
tym wykazu autoryzowanych serwisów gwarancyjnych; przy czym gwarancja obowiązuje od daty podpisania przez obie Strony
bezusterkowego protokołu odbioru.
Cała dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy do czasu dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4.
6. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego , ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym

uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca.
7. Zamawiający dopuści dwuetapową rejestrację pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli dopuści rejestrację pojazdu

przez Wykonawcę. W tym przypadku dostarczony do Zamawiającego pojazd musi być zarejestrowany jako pojazd specjalistyczny.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zakończeniu prac związanych z zabudową i

planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy.
9. Wykonawca

dostarczy

przedmiot

umowy

w

dni

robocze

umowy

w

Zamawiającego,

tj.

od

poniedziałku

do

piątku,

w godzinach od 7:30 do 13:00.
10. Zamawiający

dokona

odbioru

przedmiotu

terminie

3

dni

roboczych

od

daty

zgłoszenia

w trybie ustalonym w ust. 9.
11. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiający może:

1) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia nie przekraczający 7 dni
kalendarzowych;
2) wyrazić zgodę na usunięcie wad w trakcie trwania odbioru.
12. Pod pojęciem wad rozumie się wykonanie zabudowy niezgodnie z umową i/lub brak odpowiednich dokumentów/dokumentacji i/lub

niewłaściwe oznakowanie i/lub dostarczenie pojazdu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (parametry).
13. Jeżeli

wady

stwierdzone

przy

odbiorze

uniemożliwią

użytkowanie

przedmiotu

umowy

zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub żądania wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie

odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu ich usunięcia.
15. Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zawiadomienia

do wnioskowania o wyznaczenie terminu ich odbioru.

Zamawiającego

na

piśmie

o

usunięciu

wad

oraz

16. Decyzję o przerwaniu odbioru z powodu braku gotowości lub występowania wad podejmuje Zamawiający.
17. Terminy:

1) zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) gwarancji;
rozpoczynają bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, z uwzględnieniem postanowień ust. 15 i 16.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (tj. wraz z ….% podatkiem
VAT) w wysokości: ……….. zł, (słownie: ………………), netto: …………….. zł. Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest oferta cenowa
Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………. r. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty wyprodukowania, wyposażenia i wykonania zabudowy przedmiotu
umowy, jego oznakowania i dostawy do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenia wskazanych pracowników z obsługi pojazdu
i

urządzeń

w

nim

zamontowanych,

koszty

opłat,

tj.

cło

i

podatki

(w

tym

podatek

akcyzowy

oraz

od towarów i usług) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.
4. Cena jednostkowa netto przedmiotu umowy, określona w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegnie podwyższeniu w okresie
obowiązywania umowy.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu do Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu
odbioru przez Strony umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy nr
………….. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury niezwłocznie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru i
doręczenia

jej

Zamawiającego

najpóźniej

w

kolejnym

dniu

roboczym

następującym

po

dniu,

w którym nastąpił odbiór przedmiotu umowy.
6. Na fakturze Wykonawca winien podać numer umowy oraz stosować nazewnictwo zgodnie z zawartą umową.
7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Odbiorcę dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego , Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.
§5
GWARANCJA I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
Załączniku nr 2 do umowy, obowiązującymi normami, wolny od wad (fizycznych, a w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych,
wykonawczych i prawnych), a ponadto spełnia warunki, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym i aktach wykonawczych,
oraz spełnia wszystkie wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ i złożonej ofercie. Wykonawca jest odpowiedzialny
względem Zamawiającego za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej i/lub
przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory ubytkowe
i przemysłowe powstające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu ww. praw odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca.
2. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy następującej gwarancji:
1) …..miesiące/miesięcy – mechanicznej na cały pojazd bez limitu.przebiegu w kilometrach,
3. Udzielenie

gwarancji

nie

wyłącza

uprawnień

Zamawiającego

z

tytułu

rękojmi

na

zasadach

określonych

w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
5. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż określone w umowie. Zakres i warunki napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy – poza
wynikającymi z umowy oraz załączonego do niej opisowi przedmiotu zamówienia – określi karta gwarancyjna producenta. Przy czym
postanowienia

umowy

mają

moc

nadrzędną

nad

zapisami

karty

gwarancyjnej

pojazdu/pojemników/urządzeń, w zakresie w jakim przyzna słabszą ochronę Zamawiającego.

wydanej

przez

producenta

6. Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych określone zostaną w karcie gwarancyjnej, dostarczonej
przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy.
7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów lub podzespołów
dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub montażowych.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych, pełnych przeglądów gwarancyjnych pojazdu wg
warunków ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia*.
9. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca lub autoryzowana stacja obsługi, przyjmie zgłoszenie naprawy i dokona wymaganej
naprawy na koszt Wykonawcy w terminie maksymalnie 14 dni od daty nadania zgłoszenia. Każde wydłużenie czasu naprawy
gwarancyjnej spowoduje automatyczne przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności pojazdu. Na czas naprawy gwarancyjnej
Wykonawca zapewni Zamawiającego bezpłatnie samochód zastępczy osobowo – dostawczy.
10. Za pełną obsługę w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego jak i jego zabudowy odpowiada wyłącznie
Wykonawca.
11. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie świadczenia gwarancyjne na zabudowę (w tym serwisowe) oraz pogwarancyjne (w tym naprawy i
przeglądy) realizowane będą w autoryzowanych stacjach/ autoryzowanych punktach obsługi znajdujących się w odległości nie
większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, a wszystkie świadczenia gwarancyjne na pojazd bazowy będą realizowane na
terenie miasta Krakowa.
12. W przypadku, gdy najbliższa autoryzowana stacja obsługi/autoryzowany punkt obsługi zabudowy pojazdu znajduje się
w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w ust. 11, Wykonawca zobowiązuje się pokryć każdorazowo wszelkie
koszty związane z transportem przedmiotu umowy do tej stacji od siedziby Zamawiającego (Kraków/ul Rzeźnicza) w okresie
gwarancyjnym w wysokości 2,50 zł /km.
13. Świadczenia gwarancyjne w zakresie: serwisu i naprawy będą realizowane w autoryzowanej stacji obsługi zabudowy pojazdu o
nazwie ………………….., ………………….. (adres), zlokalizowanej w odległości ……….. km od siedziby Zamawiającego (odległość nie
większa niż …….. km). Za pisemną zgodą Zamawiającego, miejsce realizacji przedmiotowych świadczeń może ulec zmianie.
14. W przypadku zmiany miejsca świadczenia obsługi, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na
nowo wskazane miejsce. Wykonawca zobowiązuje się pokryć każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu
umowy do stacji/punktu znajdującej się w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w ust. 11.
15. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przedmiotu umowy przez okres min. 5 lat.
16. W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w ofercie, iż w trakcie realizacji zamówienia czynności będą wykonywane przez osobę
posiadającą stopień niepełnosprawności, Wykonawca zobowiązuje się podać niezbędne dane umożliwiające weryfikację informacji,
w szczególności numer orzeczenia o niepełnosprawności, w terminie 7 dni od podpisania umowy.
*jeżeli dotyczy
§6
KARY UMOWNE
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku:
1) odstąpienia przez Odbiorcę od wykonywania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca
odstąpi od wykonywania umowy z własnej winy lub woli w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
2) gdy Zamawiający wypowie umowę w trybie § 7 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1,
3) niezrealizowania dostawy w terminie określonym w § 3 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) opóźnienia

w

dokonaniu

uzgodnień

i/lub

uzyskaniu

akceptacji

Zamawiającego

szczegółów

związanych

z zabudową przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
5) opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającego do akceptacji projektu rozmieszczenia elementów graficznych i/lub zwłoki w
naniesieniu zmian/uwag/zastrzeżeń zgłoszonych przez Odbiorcę i/lub zwłoki w dostarczeniu Zamawiającego poprawionego
projektu w terminie, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 oraz w § 2 ust. 3 pkt 3) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
6) opóźnienia w wykonaniu, zgłoszonej w okresie gwarancji i rękojmi, naprawy w terminie określonym w § 5 ust. 9 w wysokości
0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
7) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, na zasadach określonych w § 3 ust. 11, w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Wymagalność zapłaty kary następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wierzytelność.
Niezapłacenie kary w terminie, upoważnia Odbiorcę do potrącenia jej z faktury.
3. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających.
§7
ODSTĄPIENIE/WYPOWIEDZENIE/ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiającego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji),
3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących
okoliczności:
1) rażącej zwłoki w realizacji dostawy przedmiotu umowy rozumianej jako okres przekraczający 14 dni kalendarzowych od daty
wskazanej w § 3 ust. 1 umowy,
2) niedotrzymania warunków umowy,
3) działania na szkodę lub w sposób naruszający interes Zamawiającego,
4) innego

rodzaju

rażącego

nienależytego

wykonania

lub

niewykonania

umowy,

czyniącego

dalsze

jej kontynuowanie bezprzedmiotowym,
przed wypowiedzeniem umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego wezwania Wykonawcy
na piśmie, pod rygorem nieważności, do zaprzestania stosowania ww. działań w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
wezwania.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia

i

powinno

zawierać

uzasadnienie

z

podaniem

podstaw

prawnych

i

faktycznych

odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania.
§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 w kwocie: ………… zł (słownie: ……………… złotych), w formie …………………… .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
1) 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Odbiorcę
za należycie wykonane,
2) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§9
ISTOTNE ZMIANY UMOWY
1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej
przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ww. ustawy:
1) zmiany nazwy własnej w zakresie wyposażenia/urządzeń – w przypadkach zaprzestania produkcji przez producenta
oferowanego przez Wykonawcę sprzętu lub jego elementu, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł
uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej
staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez
siebie sprzętu i zaoferować w zamian przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności spełniający
wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia przy niezmienionej cenie;

2) zmiany elementów przedmiotu umowy i/lub wyposażenia związanej ze zmianami technologicznymi mogą zaistnieć w przypadku
pojawienia się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na polepszenie parametrów technicznych
lub użytkowych lub zmniejszenie kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy przy niezmienionej cenie;
3) zmiany sposobu wykonania umowy z uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5) zmiany cen – w następujących przypadkach:
a) zmiany wynikającej ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę brutto przedmiotu
zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem
ceny jednostkowej brutto przedmiotu zamówienia;
b) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych;
6) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy).
2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
przypadku:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub
faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy;
2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy
lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i
okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;
3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy.
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, w formie aneksu,
wprowadzone do umowy.
§ 10
PODWYKONAWCY
1. *Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym
wyszczególnionym w Załączniku nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającego podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawcy świadczyć
będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Odbiorcę z wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przez podwykonawców względem
Zamawiającego w związku z niniejszą umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniósł lub może ponieść z tego tytułu.
6. Wykonawca w szczególności pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Odbiorcę w związku z ochroną przed takimi
roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem - bez względu na ich wysokość.
* jeżeli dotyczy

§ 11*
W stosunkach pomiędzy Odbiorcą a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy
obowiązują zasady:
1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji
przedmiotu zamówienia,
2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne
uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.
* jeżeli dotyczy

§ 12
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia,

stanowią

informację

publiczną

w

rozumieniu

art.

1

ust.

1

ustawy

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z pózn. zm.) która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Wykonawca

wyraża

zgodę

na

udostępnienie

w

trybie

ustawy,

o

której

mowa

w

ust.

1,

zawartych

w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia.
§ 13
1. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wyniknąć z umowy, Strony skłonne są prowadzić i
rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
2. Wszelkie

kwestie

sporne

nie

mogące

znaleźć

rozwiązania

na

drodze

polubownej,

zostaną

poddane

do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Realizacja niniejszej umowy nie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych, których administratorem
jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
§ 15
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie …........., tel. ..........
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie ………..., tel. .............
§ 16
1. Umowa podlega ustawom: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
2. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w niniejszej umowie. Jakiekolwiek inne uzgodnienia będą ważne
jedynie wówczas, gdy zostaną określone w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony.
3. Umowa

została

zawarta

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

egzemplarzu

dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

U M O W A ZP-16/20 – część II i III (wzór)
zawarta w dniu ………………………2020r. w Krakowie pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, zarejestrowanym pod numerem
KRS 0000037192, NIP 678-27-26-055, reprezentowanym przez …………………. Dyrektora RCKiK , zwanym dalej “Zamawiającym” ,
a
……………………………….. z siedzibą przy ulicy ……………………, ……………….. zarejestrowanym pod numerem KRS …………………………. NIP:
…………………………….., REGON: …………………………….. reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
W rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nIeograniczonego ZP – 16/20 (część…. ) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), zawiera się umowę, której przedmiotem jest ……………………………………………
zwanego dalej przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy, wraz ze zobowiązaniami gwarancyjnymi i naprawczymi Dostawcy
wobec Zamawiającego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa (wydanie) oraz przeniesienie na kupującego własności 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego samochodu
osobowego (pojazd)

marki …….., (model: ……., typ: ……., rok produkcji: …………) – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia w tym załączników do niej.
2. Pojazd stanowiący przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, w pełni sprawny, wyprodukowany w ………..r,
pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski lub Unii Europejskiej, nieobciążony żadnymi prawami osób trzecich.
Pojazd musi nadawać się do rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentów dostarczonych Zamawiającego.
3. Szczegółowe

wymagania

odnoszące

się

do

przedmiotu

dostawy

określają

stosowne

zapisy

Załącznika

nr 2 do oferty. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie będą zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu.
§2
WARUNKI WYKONANIA OKLEJENIA*
1. W ramach przygotowania projektu rozmieszczenia elementów graficznych:
1) Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym wygląd i zawartość informacyjną projektu graficznego, w tym m.in.
kolorystykę, wielkość i rozłożenie liter/grafiki oraz uzyskać pisemną akceptację (zatwierdzenie) Zamawiającego w terminie 10
dni od zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszystkich uwag zgłaszanych przez Odbiorcę, aż do
uzyskania jego ostatecznej pisemnej akceptacji.
2) W przypadku błędów w treści lub logotypach, Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedstawienia poprawionego
projektu, aż do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego i zgody na wykonanie.
3) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag, zmian, zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego , o których
mowa powyżej, i dostarczenia poprawionego projektu Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania
od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania drogą elektroniczną bieżących zaleceń dla
Wykonawcy oraz informacji i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
4) Oznakowanie logotypami winno być dostosowane do materiału na jakim będzie wykonane oraz gwarantować czytelność,
nieścieralność i trwałość.
*dotyczy części III
§3
TERMIN REALIZACJI I ODBIORU
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, po dokonaniu czynności o których mowa w § 2 umowy, co zostanie

potwierdzone w protokole odbioru, w nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni od zawarcia umowy do dnia …………….. r.
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa w Krakowie …………... (adres), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Za termin realizacji dostawy pojazdu, o którym mowa w ust. 1, uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez

Strony umowy. Warunkiem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest wykonanie wszystkich czynności wyszczególnionych w
ust. 1.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy, dokumentacji niezbędnej do

rejestracji samochodu, a w szczególności:
1) książki pojazdu;
2) wymaganego świadectwa homologacji (oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub oryginał świadectwa
homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych);
3) dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań regulaminu nr 10.4 EKG ONZ (kompatybilność elektromagnetyczna), dla
wszystkich dodatkowych urządzeń, podzespołów elektrycznych i elektronicznych zamontowanych w ramach zabudowy pojazdu
oraz dla aktywnych pojemników do przewozu krwi i jej składników;
4) instrukcji obsługi pojazdu i zamontowanych urządzeń;
5) dokumentów (karty gwarancyjne) określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym, w
tym wykazu autoryzowanych serwisów gwarancyjnych; przy czym gwarancja obowiązuje od daty podpisania przez obie Strony
bezusterkowego protokołu odbioru.
Cała dokumentacja winna być sporządzona w języku polskim.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia dostawy do czasu dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4.
6. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego , ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym

uszkodzeniem lub jego utratą ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zakończeniu prac związanych z oklejeniem

i

planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy.
8. Wykonawca

dostarczy

przedmiot

umowy

w

dni

robocze

umowy

w

Zamawiającego,

tj.

od

poniedziałku

do

piątku,

w godzinach od 7:30 do 13:00.
9. Zamawiający

dokona

odbioru

przedmiotu

terminie

3

dni

roboczych

od

daty

zgłoszenia

w trybie ustalonym w ust. 9.
10. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiający może:

1) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia nie przekraczający 7 dni
kalendarzowych;
2) wyrazić zgodę na usunięcie wad w trakcie trwania odbioru.
11. Pod pojęciem wad rozumie się wykonanie zabudowy niezgodnie z umową i/lub brak odpowiednich dokumentów/dokumentacji i/lub

niewłaściwe oznakowanie i/lub dostarczenie pojazdu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (parametry).
12. Jeżeli

wady

stwierdzone

przy

odbiorze

uniemożliwią

użytkowanie

przedmiotu

umowy

zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub żądania wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie

odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu ich usunięcia.
14. Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zawiadomienia

Zamawiającego

na

piśmie

o

usunięciu

wad

oraz

do wnioskowania o wyznaczenie terminu ich odbioru.
15. Decyzję o przerwaniu odbioru z powodu braku gotowości lub występowania wad podejmuje Zamawiający.
16. Terminy:

1) zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) gwarancji;
rozpoczynają bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, z uwzględnieniem postanowień ust. 15 i 16.
§4
WYNAGRODZENIE
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto (tj. wraz z ….% podatkiem
VAT) w wysokości: ……….. zł, (słownie: ………………), netto: …………….. zł. Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest oferta cenowa
Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………. r. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie płatności wobec Skarbu Państwa oraz koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty wyprodukowania, wyposażenia i wykonania zabudowy przedmiotu
umowy, jego oznakowania i dostawy do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenia wskazanych pracowników z obsługi pojazdu
i

urządzeń

w

nim

zamontowanych,

koszty

opłat,

tj.

cło

i

podatki

(w

tym

podatek

akcyzowy

oraz

od towarów i usług) oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy.
4. Cena jednostkowa netto przedmiotu umowy, określona w Załączniku nr 1 do umowy, nie ulegnie podwyższeniu w okresie
obowiązywania umowy.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu do Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu
odbioru przez Strony umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy nr
………….. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury niezwłocznie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru i
doręczenia

jej

Zamawiającego

najpóźniej

w

kolejnym

dniu

roboczym

następującym

po

dniu,

w którym nastąpił odbiór przedmiotu umowy.
6. Na fakturze Wykonawca winien podać numer umowy oraz stosować nazewnictwo zgodnie z zawartą umową.
7. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Odbiorcę dyspozycji zapłaty i obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez Zamawiającego , Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.
§5
GWARANCJA I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1.

Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
Załączniku nr 2 (opis przedmiotu zamówinia) do umowy, obowiązującymi normami, wolny od wad (fizycznych, a w szczególności
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych),

a ponadto spełnia warunki, o których mowa w Prawie o ruchu

drogowym i aktach wykonawczych, oraz spełnia wszystkie wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ i złożonej ofercie.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej i/lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z
rejestracji na wzory ubytkowe i przemysłowe powstające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu ww. praw odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
2.

Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy następującej gwarancji:
1) …..miesiące/miesięcy – mechanicznej na cały pojazd bez limitu przebiegu w kilometrach,
2) nie mniej niż …….. miesięcy – na perforację karoserii (wg warunków producenta pojazdu),
3) nie mniej niż ………. miesiące – na lakier, (wg warunków producenta pojazdu),

3.

Udzielenie

gwarancji

nie

wyłącza

uprawnień

Zamawiającego

z

tytułu

rękojmi

na

zasadach

określonych

w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji.
4.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.

5.

Warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż określone w umowie. Zakres i warunki napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy –
poza wynikającymi z umowy – określi karta gwarancyjna producenta. Przy czym postanowienia umowy mają moc nadrzędną nad
zapisami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta pojazdu/pojemników/urządzeń, w zakresie w jakim przyzna słabszą ochronę
Zamawiającego.

6.

Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych określone zostaną w karcie gwarancyjnej, dostarczonej
przez Wykonawcę wraz z przedmiotem umowy.

7.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów lub
podzespołów dostarczonego przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu z przyczyn wad konstrukcyjnych, materiałowych lub
montażowych.

8.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych, pełnych przeglądów gwarancyjnych pojazdu wg
warunków ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia*

9.

W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca lub autoryzowana stacja obsługi, przyjmie zgłoszenie naprawy i dokona
wymaganej naprawy na koszt Wykonawcy w terminie maksymalnie 14 dni od daty nadania zgłoszenia. Każde wydłużenie czasu

naprawy gwarancyjnej spowoduje automatyczne przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności pojazdu. Na czas naprawy
gwarancyjnej Wykonawca zapewni Zamawiającego bezpłatnie samochód zastępczy osobowo – dostawczy.
10. Za pełną obsługę w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych samochodu odpowiada wyłącznie Wykonawca.
11. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie świadczenia gwarancyjne (w tym serwisowe) oraz pogwarancyjne (w tym naprawy i przeglądy)
realizowane będą w autoryzowanych stacjach/ autoryzowanych punktach obsługi znajdujących się w mieście Kraków.
12. Świadczenia gwarancyjne w zakresie: serwisu i naprawy będą realizowane w autoryzowanej stacji obsługi o nazwie …………………..,
………………….. (adres), zlokalizowanej w odległości ……….. km od siedziby Zamawiającego (odległość nie większa niż …….. km). Za
pisemną zgodą Zamawiającego, miejsce realizacji przedmiotowych świadczeń może ulec zmianie.
13. W przypadku zmiany miejsca świadczenia obsługi, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na
nowo wskazane miejsce. Wykonawca zobowiązuje się pokryć każdorazowo wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu
umowy do stacji/punktu znajdującej się w większej odległości od siedziby Zamawiającego niż wskazano w ust. 11.
14. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przedmiotu umowy przez okres min. 10.
15. W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w ofercie, iż w trakcie realizacji zamówienia czynności będą wykonywane przez osobę
posiadającą stopień niepełnosprawności, Wykonawca zobowiązuje się podać niezbędne dane umożliwiające weryfikację informacji,
w szczególności numer orzeczenia o niepełnosprawności, w terminie 7 dni od podpisania umowy.
*jeżeli dotyczy
§6
KARY UMOWNE
4. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w przypadku:
1) odstąpienia przez Odbiorcę od wykonywania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca
odstąpi od wykonywania umowy z własnej winy lub woli w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
2) gdy Zamawiający wypowie umowę w trybie § 7 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1;
3) niezrealizowania dostawy w terminie określonym w § 3 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) opóźnienia w wykonaniu, zgłoszonej w okresie gwarancji i rękojmi, naprawy w terminie określonym w § 5 ust. 9 w wysokości
0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
5) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, na zasadach określonych w § 3 ust. 11, w
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
5. Wymagalność zapłaty kary następuje w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy dokumentu określającego wierzytelność.
Niezapłacenie kary w terminie, upoważnia Odbiorcę do potrącenia jej z faktury.
6. W przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających.
§7
ODSTĄPIENIE/WYPOWIEDZENIE/ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

Zamawiającego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji),
3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących
okoliczności:
5) rażącej zwłoki w realizacji dostawy przedmiotu umowy rozumianej jako okres przekraczający 14 dni kalendarzowych od daty
wskazanej w § 3 ust. 1 umowy,
6) niedotrzymania warunków umowy,
7) działania na szkodę lub w sposób naruszający interes Zamawiającego,
8) innego

rodzaju

rażącego

nienależytego

jej kontynuowanie bezprzedmiotowym,

wykonania

lub

niewykonania

umowy,

czyniącego

dalsze

przed wypowiedzeniem umowy, Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego wezwania Wykonawcy
na piśmie, pod rygorem nieważności, do zaprzestania stosowania ww. działań w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
wezwania.
3.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4.

Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia

i

powinno

zawierać

uzasadnienie

z

podaniem

podstaw

prawnych

i

faktycznych

odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania.
§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
4. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 w kwocie: ………… zł (słownie: ……………… złotych), w formie …………………… .
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
1) 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Odbiorcę
za należycie wykonane,
2) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§9
ISTOTNE ZMIANY UMOWY
4. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej
przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ww. ustawy:
1) zmiany nazwy własnej w zakresie wyposażenia/urządzeń – w przypadkach zaprzestania produkcji przez producenta
oferowanego przez Wykonawcę sprzętu lub jego elementu, jeśli Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł
uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej
staranności, aby uzyskać od producenta informację odnośnie kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez
siebie sprzętu i zaoferować w zamian przedmiot umowy o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności spełniający
wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia przy niezmienionej cenie;
2) zmiany elementów przedmiotu umowy i/lub wyposażenia związanej ze zmianami technologicznymi mogą zaistnieć w przypadku
pojawienia się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na polepszenie parametrów technicznych
lub użytkowych lub zmniejszenie kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy przy niezmienionej cenie;
3) zmiany sposobu wykonania umowy z uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
5) zmiany cen – w następujących przypadkach:
a) zmiany wynikającej ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę brutto przedmiotu
zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem
ceny jednostkowej brutto przedmiotu zamówienia;
b) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych;
6) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy).
5. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w
przypadku:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub
faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy;
2) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy
lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i
okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy;

3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy.
6. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron, w formie aneksu,
wprowadzone do umowy.
§ 10
PODWYKONAWCY
7. *Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców, zgodnie z zakresem rzeczowym
wyszczególnionym w Załączniku nr 3 do umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającego podwykonawców, którzy na rzecz Wykonawcy świadczyć
będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podania firm podwykonawców.
9. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców.
11. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Odbiorcę z wszelkich roszczeń jakie mogą być podnoszone przez podwykonawców względem
Zamawiającego w związku z niniejszą umową i naprawi wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniósł lub może ponieść z tego tytułu.
12. Wykonawca w szczególności pokryje wszelkie wydatki i koszty poniesione przez Odbiorcę w związku z ochroną przed takimi
roszczeniami lub w związku z ich zaspokojeniem - bez względu na ich wysokość.
* jeżeli dotyczy
§ 11*
W stosunkach pomiędzy Odbiorcą a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy
obowiązują zasady:
1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość podjętych w ramach przedmiotu zamówienia
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w realizacji
przedmiotu zamówienia,
2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum – lidera) ze skutkiem dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne
uprawnienie i obowiązek do składania i przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.
* jeżeli dotyczy
§ 12
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia,

stanowią

informację

publiczną

w

rozumieniu

art.

1

ust.

1

ustawy

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z pózn.. zm.), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca

wyraża

zgodę

na

udostępnienie

w

trybie

ustawy,

o

której

mowa

w

ust.

1,

zawartych

w niniejszej umowie danych go dotyczących, w zakresie obejmującym imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot zamówienia.
§ 13
3. Wszelkie dyskusje, kontrowersje lub różnice w interpretacji, które mogą wyniknąć z umowy, Strony skłonne są prowadzić i
rozwiązywać na zasadach wzajemnego zrozumienia.
4. Wszelkie

kwestie

sporne

nie

mogące

znaleźć

rozwiązania

na

drodze

polubownej,

zostaną

poddane

do rozstrzygnięcia właściwym rzeczowo sądom powszechnym dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Realizacja niniejszej umowy nie wiąże się z powierzeniem Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych, których administratorem
jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
§ 15
3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie …........., tel. ..........
4. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za przebieg realizacji umowy będzie ………..., tel. .............

§ 16
4. Umowa podlega ustawom: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
5. Wszelkie uzgodnienia dotyczące przedmiotu umowy zawarte są w niniejszej umowie. Jakiekolwiek inne uzgodnienia będą ważne
jedynie wówczas, gdy zostaną określone w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony.
6. Umowa

została

zawarta

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

egzemplarzu

dla każdej ze Stron.
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