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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 
Tel.: (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat) 
Fax.: (046) 814-43-23  
email: inwestycje@rawamazowiecka.pl 
www: www.rawamazowiecka.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
 nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 
- prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. Nr 164 z 2006r, poz. 1163) z późniejszymi 
zmianami. 

  
3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego (wyprodukowanego w 2007 
roku) 5 – osobowego samochodu osobowego oznaczona wg Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) jako: 34.11.00.00-1. 
3.2 Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 3.1 winien spełniać następujące 

wymagania techniczne i wyposaŜenia: 
3.2.1 Opis techniczny samochodu: 

• rok produkcji:  2007 (samochód fabrycznie nowy), 
• klasa samochodu wg/samar:  średnia wyŜsza, 
• rodzaj samochodu:  osobowy, 
• typ nadwozia:  sedan, 
• moc silnika:  min. 100 kW, 
• rodzaj silnika: DIESEL,  
• pojemność silnika: 1800-2000 cm3, 
• rodzaj paliwa:  OLEJ NAPĘDOWY, 
• skrzynia biegów:  manualna, 
• pojemność zbiornika paliwa:  min. 55l, 
• pojemność bagaŜnika:  min. 470l, 
• minimalne wymiary:  długość 4700-4800 cm, szerokość 1800-1900 cm, 
3.2.2 Wymagane wyposaŜenie minimalne: 
• system stabilizacji toru jazdy, asystent siły hamowania, system zapobiegający 

poślizgowi, system nagłego hamowania, 
• wspomaganie kierownicy, 
• regulowana kolumna kierownicy, 
• poduszki powietrzne min. 6 szt. (kierowca, pasaŜer, boczne, kurtynowe), 
• pięć bezwładnościowych 3-punktowych pasów, 
• elektrycznie opuszczane szyby przód/tył, 
• tapicerka welurowa ciemna, 
• podłokietnik przód/tył, 
• fabryczne radio CD + cztery głośniki, 
• zintegrowana nawigacja satelitarna; 
• komputer pokładowy, 
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• lakier jasny, (metalik perłowy), 
• klimatyzacja sterowana elektronicznie – min. dwu strefowa, 
• zdalnie sterowany centralny zamek + autoalarm + immobilizer, 
• reflektory przeciwmgielne, 
• pełnowymiarowe koło zapasowe, 
• felgi aluminiowe 16 cali. 
3.2.3 Gwarancja minimum:  
• silnik:  2 lata bez limitu kilometrów, 
• lakier:  3 lata, 
• perforacja blach nadwozia:  12 lat. 

 
3.3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać wymogi określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2003 Nr 32, 
poz. 262 z późn. zmianami). 

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

 21.12.2007r 
 
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy którzy: 
 

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

 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 

5) udzielą co najmniej 2 letniej gwarancji na silnik (bez limitu kilometrów, 3 
            lata na lakier oraz 12 lat na perforację blach); 

 
5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w 

oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje podane w pkt. 6 wg. formuły 
spełnia/nie spełnia 

 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
   

  Na potwierdzenie  spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące informacje, dokumenty i 
oświadczenia: 
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6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy 
prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, 
(załącznik nr 2); 
 
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  
  6.3. Zaparafowany projekt umowy (załącznik nr 3) 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz 

sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w ustawie w  art. 38 ust. 1 do 3. Pytania i prośby o wyjaśnienie mogą być 
przesłane za pomocą telefaksu. UwaŜa się je za złoŜone w terminie, jeśli ich treść  dotarła 
do adresata przed upływem terminu tj. nie mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert 
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

 
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Marian Witek 
Pl. Piłsudskiego 4 - pokój nr 12 

      Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.30 
tel. 046  814 42 01         

 
8. Wymagania dotyczące wadium 
 
 8.1 O Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:  
   

2.000 zł. (Słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
 

8.2 Wadium moŜe być wniesione w: 
 
a/ pieniądzu, 
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym; 
c/ gwarancjach bankowych, 
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
Nr 109 poz. 1158 z poźn., zmianami). 

8.3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwota wadium winna być 
 przelana na konto Zamawiającego 
 nr 67124033211111000028544649. 
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8.4. W przypadku przelewu Wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie przez bank 
dokonania wpłaty. 
 
8.5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ w pieniądzu naleŜy je złoŜyć w 
kasie Zamawiającego w oryginalnych dokumentach, a kopię załączyć do oferty. 
 
8.6. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 
8.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie jeŜeli: 
 

a/ upłynął termin związania ofertą, 
b/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono   
zabezpieczenie naleŜytego wykonania  tej umowy, 
c/ Zamawiający uniewaŜnił postępowanie. 
 

8.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci  wraz z odsetkami 
 wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane 
 pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji 
 bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
 
8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

a/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
b/ zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 
wykonawcy. 

JeŜeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania 
ofertą, lub nie zgodzi się na przedłuŜenie okresu związania ofertą, zostanie przez 
Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

  
9. Termin związania ofertą 
  

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 15 dni. Bieg terminu  rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
9.2. Zamawiający moŜe zaŜądać , aby wykonawcy przedłuŜyli termin związania ofertą 
na ściśle określony, dodatkowy czas. 

 
9.3. śądanie to, jak i odpowiedzi wykonawców, winny być wystosowane na 
 piśmie lub telegraficznie przed upływem terminu związania ofertą, określonego 
 w pkt. 9.1. 

     Wykonawca moŜe nie spełnić Ŝądania  nie tracąc wadium. 
 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

10.1.Składana oferta, powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

 
10.2.W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. 
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10.3.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi  jego integralną część innymi 
załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień 
niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 

       
10.4.Wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną   
propozycję. 
 
10.5.Ofertę naleŜy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym 
pismem  ręcznym ( długopisem lub nieścieralnym atramentem ). 
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
 
10.6.Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta wszystkie strony oferty 
powinny być kolejno ponumerowane. 

 
10.7. Ofertę naleŜy  złoŜyć w  nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.         
 Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego  oraz  
następująco oznakowane: „Oferta na  dostawę nowego samochodu osobowego dla 
potrzeb Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej” opatrzone nazwą i dokładnym 
adresem Wykonawcy.                                                                                                                          

  Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po 
 upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

10.8. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie      
 ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania   ofert.    
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak 
w pkt. 10.7 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”. 
 
10.9 Wykonawca składając ofertę musi parafować wzór umowy (załącznik nr 5) jako   
znak jej akceptacji. 

                                                    
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

 11.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w pokoju 
Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta ) do dnia 11 grudnia 2007r. do godz. 1000    

 
11.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, 
 którzy zechcą  przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 
(sala konferencyjna) w dniu  11 grudnia 2007r. o godz.1005 

 
 11.3. Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyŜej terminie zostaną 
 zwrócone   Wykonawcom bez otwierania. 
 

11.4. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy  
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Niezwłocznie po wyborze 
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najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyŜsze informacje na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

  
11.5. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano odrębnym pismem. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

 Cenę za dostawę nowego samochodu osobowego dla Urzędu Miasta w Rawie 
Mazowieckiej stanowi cena brutto (z wyszczególnieniem ceny netto i podatku VAT) 
podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena ofertowa powinna 
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

 
13. Opis  kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionych kryteriów 
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 

 
Nazwa kryterium Waga 
Cena 100 

 
 
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 
 

Oferowana cena 
 

 Yn = 100 x N/A 
 

Yn – ilość punktów przyznanych ofercie n (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
 N – najniŜsza oferowana cena 
 A – porównywana cena oferowana (oferta n) 
  
 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy wynik punktowy (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów i spełni 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu 
 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
14.1.   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu 
związania ofertą, z zastrzeŜeniem art. 94 ust 1a Ustawy prawo zamówień publicznych. O 
miejscu i dokładnym   terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
wybranego Wykonawcę. 
 
14.2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub 
uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
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pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 
 
15. Wymagania dotyczące naleŜytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie będzie Ŝądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 
 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Istotne dla stron postanowienia są zawarte w projekcie umowy  załącznik nr 3. 
 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy – prawo 
zamówień publicznych. 
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...................................................................       Załącznik nr 1 
Nazwa Wykonawcy 
........................................................................ 
Adres siedziby 
........................................................................ 
Nr faksu 

 
                                                                                               

Burmistrz Miasta  
                                                                                             Rawa Mazowiecka 

O F E R T A 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu 

osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej 
 
1. Oferujemy wykonanie w terminie do dnia 20.12.2007 roku zamówienia zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)   w cenie netto ........................... zł 
Podatek VAT ............. % ...................... zł 
Razem: ...................................... zł 
Słownie złotych: ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Samochód osobowy  marki………………………………typ………………... spełniający następujące parametry: 

• rok produkcji:  2007 (samochód fabrycznie nowy), 
• klasa samochodu wg/samar:  …………………………………………………………………………….., 
• rodzaj samochodu:  osobowy, 
• typ nadwozia:  sedan, 
• moc silnika:  ………………………………………………………………………………………………, 
• rodzaj silnika: DIESEL ,  
• pojemność silnika: ……………………………………………………………………………………….., 
• rodzaj paliwa:  Olej Napędowy, 
• skrzynia biegów: manualna, ………… biegów, 
• pojemność zbiornika paliwa:  ……………………………………………………………………………., 
• pojemność bagaŜnika:  ……………………………………………………………………………………, 
• wymiary:  długość ……………………… cm, szerokość …………………………… cm, 
• system stabilizacji toru jazdy, asystent siły hamowania, system zapobiegający poślizgowi, system 

nagłego hamowania, 
• wspomaganie kierownicy, 
• regulowana kolumna kierownicy, 
• poduszki powietrzne …………. szt. (kierowca, pasaŜer, boczne, kurtynowe), 
• pięć bezwładnościowych 3-punktowych pasów, 
• elektrycznie opuszczane szyby przód/tył, 
• tapicerka welurowa ciemna, 
• podłokietnik przód/tył , 
• fabryczne radio CD + ………. głośniki , 
• zintegrowana nawigacja satelitarna; 
• komputer pokładowy, 
• lakier  kolor…………………., (metalik lub perłowy) ………………….., 
• klimatyzacja sterowana elektronicznie – …………………… strefowa, 
• zdalnie sterowany centralny zamek + autoalarm + immobilizer, 
• reflektory przeciwmgielne, 
• pełnowymiarowe koło zapasowe, 
• felgi aluminiowe …………… cali. 
• dywaniki podłogowe. 
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2. Udzielamy …….. lat gwarancji na silnik bez limitu kilometrów, ……… lata na lakier oraz 
…….. lat gwarancji na perforację blach nadwozia.. 
 
3. Warunki płatności do 3 dni od daty wystawienia faktury sporządzonej na podstawie 
protokółu o bezusterkowym  odbiorze dostawy. 
 
4. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów nie 
wnosimy zastrzeŜeń . 
 
5. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do 
terminowego zawarcia umowy. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
7. Oferta zawiera .............. stron kolejno ponumerowanych od nr........ do nr........... 
 
 
 
 
.........................................., dn. ......................... 
 
* niepotrzebne skreślić                                         ............................................................................ 

podpis i pieczęć Wykonawcy     
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Załącznik nr 2 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  OŚWIADCZENIE OFERENTA 
 

 
 
 
 
 
                
Zgodnie z art.22 Ustawy z dnia 29.01.2004r – prawo zamówień publicznych                                              
(Dz.U. z dnia 09.02 2004r Nr 19, poz. 177) Oświadczamy, Ŝe :  
 
1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania robót będących przedmiotem  
     zamówienia, 
 
2. Posiadamy  niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
   zamówienia, 
 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia z przyczyn  
   określonych w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
……………………….......                                                     ...................................................... 
             data                                                                                            podpis i pieczęć Wykonawcy 
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                Załącznik nr  3      
Projekt Umowy 

 
 

Umowa nr … 
 

zawarta w dniu ...................2007 r. w Rawie Mazowieckiej pomiędzy: 
Gminą Miasto Rawa Mazowiecka zwaną dalej "Zamawiającym",  reprezentowaną  przez: 
Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka , 
a.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................, 
zwanym dalej "Wykonawcą", o następującej treści: 

§ 1 
 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, (zgodnie z wynikami 

postępowania przetargowego) zamówienie polegające  na: 
 
1.1. SprzedaŜy samochodu osobowego marki …………………………………... 

typ…………………………….. o parametrach określonych w ofercie Wykonawcy 
(załącznik nr 1 do SIWZ). 

 
1.2. Świadczeniu usług gwarancyjnych na  samochód stanowiący przedmiot sprzedaŜy na 

warunkach określonych § 6 niniejszej umowy. 
  

a) Samochód stanowiący przedmiot sprzedaŜy Wykonawca dostarczy na własny koszt do 
siedziby Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Pl. Piłsudskiego 4. 

b) Wykonawca oświadcza, Ŝe sprzedany i dostarczony samochód będzie fabrycznie 
nowy, oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada uprawnienia do sprzedaŜy, samochodu wymienionego 
w załączniku nr 1, 

2. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę w zakresie sprzedaŜy samochodu, w 
czynnościach związanych z doradztwem, dostawą i serwisem. 

3. Wykonawca nie moŜe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy. 

                                                                       § 3 
 
1. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy za naleŜyte wykonanie zamówienia, zgodnie z     
kosztorysem ofertowym ustala się na kwotę netto  ..............................., brutto........................... . 
 
2.Wynagrodzenie powyŜsze obejmuje sprzedaŜ i dostarczenie  samochodu loco siedziba 
Zamawiającego, świadczenie usług serwisowych oraz wszelkich innych czynności niezbędnych 
do realizacji w celu naleŜytego wykonania zamówienia. 
 
3.Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru samochodu, po stwierdzeniu 
przez Zamawiającego kompletności wykonania Zamówienia oraz braku wad i usterek w 
przedmiocie sprzedaŜy.  
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1.3. Zapłata nastąpi w terminie do 3 dni od daty doręczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

§ 4 
 
Termin wykonania zamówienia  ustala się do dnia : 20.12.2007r 
 

§ 5 
 
Do dokonania odbioru samochodu uprawniony jest pan Marian Witek . 

 
§ 6 

 
1.Na samochód będący przedmiotem niniejszej umowy  Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na: 

a) silnik bez limitu kilometrów ……… miesięcy, 
b) lakier ……… miesięcy; 
c) perforację korozyjną blach nadwozia …….. miesięcy. 

 
2 .W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad i      
usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dat zgłoszenia awarii. 
 
3. Awarie samochodu mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą elektroniczną, lub telefonicznie. 
 
4. W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu do uŜytkowania samochód zastępczy o parametrach odpowiadających 
samochodowi pozostającemu w naprawie. 

 
5. Transport samochodu w zakresie niezbędnym do wykonania naprawy w okresie gwarancji 

odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.  
 

§ 7 
 
1. Wykonawca zapłaci  kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie zamówienia - za kaŜdy dzień opóźnienia w wysokości 
0,2% wartości przedmiotu umowy, 

b) za nieterminowe usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji - za kaŜdy dzień 
opóźnienia w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, 

c) z tytułu nienaleŜytego wykonania umowy - w wysokości  10% wartości przedmiotu 
umowy, 

d) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy - w wysokości 10% wartości przedmiotu 
umowy. 

 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leŜących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % przedmiotu umowy. 
 
7. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 
 
 



Przetarg nieograniczony na dostawę nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej. 

Rawa Mazowiecka, listopad  2007r. 16 

 
§ 8 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie ustalenia Stron 

zawarte w treści dokumentów i oświadczeń złoŜonych w trakcie postępowania 
przetargowego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
2. Wykonawca i Zamawiający  deklarują, Ŝe podejmą wysiłki w dobrej wierze, aby spory 

mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostały rozwiązane polubownie w 
drodze bezpośrednich negocjacji. W przypadku, gdy negocjacje mające na celu polubowne 
rozwiązanie sporu skończą się niepowodzeniem – właściwym do rozstrzygnięcia sporu 
będzie Sąd powszechny z siedzibą w Lubaczowie. 

 
§ 9 

 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy dla swojej waŜności wymagają formy pisemnej. 
                                                    

§ 10 
 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nie wykonanie umowy w całości lub w części 
spowodowane siłą wyŜszą, za którą uwaŜa się zdarzenia, które w chwili podpisania umowy nie 
mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności przez nich 
niezaleŜne. 

 
§ 11 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY           
        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Wykaz parametrów technicznych samochodu (oferta Wykonawcy – zał. nr 1 do SIWZ). 
                                     


