Wierzbinek 15.04.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Wierzbinku
Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno
tel. 63 2611036
NIP 6652969138, Regon 301704975

Zaproszenie do składania ofert na dostawę
Samojezdnej zamiatarki drogowej

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku
Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samojezdnej zamiatarki drogowej.
Kod CPV: 34.14.44.30-1 – pojazdy do zamiatania dróg
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1, który należy wypełnić i
dołączyć do oferty
3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Miejsc realizacji zamówienia: Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 05.05.2021 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktu:
Adrian Antoniak, tel. 885-617-640
e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl
5. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 14 dni rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym
załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert (Załącznik nr 2).
2) Do oferty należy dołączyć wypełniony opis przedmiotu zamówień (Załącznik nr 1).
Wykonawca wypełnia ostatnią kolumnę Załącznika nr 1, tj. Parametry i wartości
oferowane.
3) Oferta może być złożona w formie elektronicznej lub pisemnej oraz winna
być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu
Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa zgodnie z
wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące
oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych
przez Wykonawcę.
4) Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia: dostawa samojezdnej zamiatarki drogowej
5) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty należy złożyć do dnia 20.04.2021 r. do godziny 10.00 – decyduje data i
godzina wpływu do Zamawiającego
2) Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wierzbinku, Wierzbinek
65 62-619 Sadlno
3) Oferty można składać również drogą mailową na adres: sekretariat@pgkwierzbinek.pl

8. Kryteria oceny ofert:
1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%)
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania
Zamawiającego

9. Zawarcie umowy:
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z
Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:
* Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
* Nr 1 a - Protokół odbioru przedmiotu zamówienia
* Nr 2 - Formularz ofertowy
* Nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Lp.

Opis parametrów technicznych

1

Producent / Marka

Wymagane, graniczne
Parametry i
wartości parametrów
wartości oferowane
technicznych
Hako
Schmidt

2

Rok produkcji

Od 2010 do 2015
PARAMETRY TECHNICZNE

1

Przebieg

Do 3 000 mtg

2

DMC zamiatarki

Do 2 900 kg

3

Moc silnika

Min. 35 KW

4

Ładowność

Min. 1m3/550kg

5

Klimatyzacja

TAK

6

Oświetlenie robocze

TAK

7

Napęd 4x4

TAK

8

Mechanizm różnicowy

TAK

9

Hydraulika pełna przód i tył

TAK

10

Pneumatyczny fotel

TAK
DODATKOWE WYMAGANIA

1

Miejsce dostawy: odbiór przez
Zamawiającego

TAK

2

Instrukcja obsługi w j. polskim

TAK

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co NAJMNIEJ takich
jakie są przedstawione w rubryce „Wymagane, graniczne wartości parametrów
technicznych”.
2. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowane jako brak danego
parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu.

Załącznik nr 1a
……….………………
Pieczęć Wykonawcy

data

PROTOKÓŁ ODBIORU

1. Odebrany w dniu .…………………… sprzęt: …………………………………….. jest
zgodny z przedmiotem umowy z dnia ……………….. nr ……………………….
2. Sprzęt został prawidłowo zainstalowany i stwierdzono jego dobrą jakość techniczną. 1
3. Dostarczony sprzęt jest kompletny oraz posiada wszelką niezbędną dokumentację.
4. Do sprzętu dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informację o
producencie i specyfikacji technicznej urządzenia.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Zamawiający, a drugi Wykonawca.

Protokół podpisali:

Ze strony Zamawiającego
………………………………………

1

Ze strony Wykonawcy
……………………………………..

Protokół odbioru może zostać podpisany w chwili stwierdzenia braku widocznych usterek i wad.

Załącznik nr 2
NAZWA WYKONAWCY/ÓW
………………..………………..
…………………………………
(e-mail ………………………………..
Tel…………………………………….)

OFERTA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Wierzbinku
Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………… na dostawę samojezdnej
zamiatarki drogowej:
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w
Załączniku nr 1
2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia, za cenę:
…..............................................
(netto)

zł

+

....................................... zł podatek VAT

=

................................................. zł (brutto)

słownie :........................................................................................................złotych (brutto)

................……………………..
(miejscowość, data)

……………….……………………….
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

UMOWA Nr …...

zawarta w dniu …………. . w Wierzbinku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Wierzbinku 65,
62-619 Sadlno
NIP: 6652969138, REGON: 301704975
reprezentowana przez:
Adrian Antoniak – Prezes
zwanym dalej ''Zamawiającym''
a
__________________________________________________________________________NIP: _____________________
adres: ____________________
reprezentowana przez:
________________________________________
________________________________________
zwanym dalej ''Wykonawcą''

§1
Sprzedający oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§2

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać jedną
zamiatarkę drogową: spełniającą wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr 1.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część złożonej oferty Wykonawcy oraz niniejszej umowy.

§3

1.Wynagrodzenie całkowite za wykonanie
…………………………………………

przedmiotu

umowy

wynosi

brutto:

2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury i wykonania umowy.
3.Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie odbiór zamiatarki drogowej potwierdzony
protokołem techniczno - jakościowym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
4.Za wykonanie umowy strony uważają podpisanie protokołu odbioru zamiatarki drogowej
potwierdzonego protokołem określonym w ust. 3.
5.Przelew wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§4

1. Termin wykonania umowy – 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Potwierdzeniem wykonania umowy w terminie jest protokół odbioru.

§5

1. Odbiór zamiatarki drogowej odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym
mowa w § 4 ust.1 umowy. Wraz z samojezdną zamiatarką drogową Wykonawca
zobowiązany jest wydać dokumenty określone w § 6.
2. Odbioru zamiatarki drogowej dokona 2 przedstawicieli Zamawiającego w obecności co
najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.
3. Protokół z odbioru i przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony i podpisany w 2 egz.,
po 1 egz. dla każdej ze stron.

§6

Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do zamiatarki drogowej:

1) Instrukcję obsługi i konserwacji zamiatarki w języku polskim
2) Książki wyposażenia w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej
umowy.

§8
1. Okres rękojmi jest niezależny od okresu udzielonych gwarancji na przedmiot umowy.
2. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania wad i usterek.
3. Wykonawca udziela gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły
i podzespoły zamiatarki – bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe funkcjonowanie
zamiatarki, wady materiałowe i fabryczne na okres 1 miesiąca, licząc od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego w protokole zdawczo-odbiorczym, po
dostarczeniu maszyny do siedziby Wykonawcy, dostawa na koszt Zamawiającego.
4. W przypadku trzykrotnego powtórzenia się tej samej wady/usterki dostarczonego
pojazdu/urządzenia lub jego części Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej
części lub tworzącego całość zespołu części na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni
od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wystąpieniu tej samej usterki po raz trzeci.
5. Zamawiający dokonuje usunięcia usterki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w
przypadku braku bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterki.
§9
Kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonania umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3
ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodów zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy po wyznaczonym terminie w
wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,
b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z powodów
zawinionych przez
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją powstałej szkody, każdej ze stron przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w prawie cywilnym.

§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na mocy art. 492 Kodeksu
Cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.1740) na skutek niedochowania terminu, o
którym mowa w § 4 ust. 1 bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Właściwym do rozpoznają sporów wynikających na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 egz., z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz.
Wykonawca.
§ 14

Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1 do zaproszenia na składnie ofert na dostawę
samojezdnej zamiatarki drogowej.

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………………
Podpisano i opatrzono pieczęcią

WYKONAWCA:

…….………………………………
Podpisano i opatrzono pieczęcią

