
Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl: 10.08.2008

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu
       osobowego 8 miejscowego, znak postępowania: NZ –NT-Z/I/PN/05/09

Odpowiedź na pytania nr 1- 3 wraz ze zmianą SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późń. zm., ostatnia zm. Dz.U. z 2009 Nr 91, poz.742)
Zamawiający informuje, że w dniu 06 sierpnia 2009 r. wpłynęły niżej wymienione pytania
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:
Dot. pkt.2.1.6. Wyposażenie wymagane: „hak holowniczy składany z homologacją, tzw.
varioblock..”  Proszę o przybliżenie charakterystyki haka: tj: uciągu, sposobu składania oraz
wyjaśnienie określenia „varioblock”, gdyż w/w nazwa nie precyzuje parametrów haka, które
są najbardziej istotne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
W związku z zadanym pytaniem, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający informuje, że dokonał zmian niżej wymienionych zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w zakresie załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 2.1.6. Wyposażenie wymagane:
z zapisu: „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. viarioblock oraz 13 bolcowe
gniazdo elektryczne”
na zapis:

· „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. viarioblock oraz 13 bolcowe
gniazdo elektryczne. Hak typu VARIOBLOCK - system szybkiego demontażu
( bez użycia dodatkowych narzędzi) końcówek (zaczepów). Uciąg minimalny
haka 22 KN. Varioblock to system, który umożliwia szybką wymianę zaczepu
sprzęgu na inny typ, wykonywany jednym ruchem ręki bez użycia narzędzi.
Do poprzeczki w ramie samochodu jest montowana jedynie płyta główna ze
sprzęgłem zaczepu sworzniowego hakowego lub kulowego. Gdy zaczep nie
jest wykorzystywany, całość sprzęgła jest osłaniana pokrywą zabezpieczającą
ochronę przed zanieczyszczeniami.”

2. w zakresie załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia, Lp 5.27. kolumna : Przedmiot
zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
z zapisu: „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. varioblock oraz 13 bolcowe
gniazdo elektryczne”
na zapis:

· „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. viarioblock oraz 13 bolcowe
gniazdo elektryczne. Uciąg haka nie mniejszy niż 22 KN. „

Pytanie nr 2:
Dot. pkt.2.1.6. Wyposażenie wymagane: „przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń
ładunkową …”
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Proszę o określenie, z jakiego materiału ma być wykonana przegroda – „siatkowa” tzn. czy
ma być ona z materiału np.: sznurkowego, czy może mieć postać sztywnej przegrody
blaszanej z wypełnieniem siatką stalową o oczkach (10x10) cm lub inne rozwiązanie – proszę
podać konkretne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
W związku z zadanym pytaniem, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający informuje, że dokonał zmian niżej wymienionych zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w zakresie załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 2.1.6.- Wyposażenie wymagane:
z zapisu:” przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej
za 3 i 2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana.”
na zapis:

· „przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej
za 3 i 2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana. Przegroda stalowa w
2/3 wysokości od podłogi pełna i w 1/3 ażurowa o oczkach nie mniejszych  niż
5 cm x 2,5 cm wykonana z drutu stalowego. „

2. w zakresie załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia, Lp 5.31. kolumna : Przedmiot
zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
z zapisu: „przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej
za 3 i 2 rzędem siedzeń,  możliwie szybko demontowana”
na zapis:

· „ przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej
za 3 i 2 rzędem siedzeń,  możliwie szybko demontowana. Przegroda stalowa w
2/3 wysokości od podłogi pełna i w 1/3 ażurowa o oczkach nie mniejszych  niż
5 cm x 2,5 cm wykonana z drutu stalowego.”

Pytanie nr 3:
Dot. pkt.6 SIWZ proszę o podanie aktualnych zniżek, (jeśli występują) OC i AC gdyż mają
one bezpośredni wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej a co za tym idzie wartość
oferty końcowej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 3:
W związku z zadanym pytaniem, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający informuje, że dokonał zmian niżej wymienionych zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w zakresie załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 6:
z zapisu: „ Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego
jego wyposażenia, pakietów ubezpieczających ( OC, AC, NNW ) na okres 12 m- cy
oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu
Zamawiającemu.”
na zapis:

· „ Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego
jego wyposażenia, pełen pakiet ubezpieczeniowy na okres 12 miesięcy tj.OC,
AC, NNW, Assistance bez udziału własnego w ewentualnych szkodach oraz
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu
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Zamawiającemu. Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa oświadcza, że
posiada ubezpieczenie grupowe pojazdów ze zniżką w wysokości 50%.”

2. w zakresie załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia:
Lp 7.3., kolumna : Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
z zapisu: „Polisy pakietu ubezpieczeniowego ( OC, AC, NNW) na okres 12 miesięcy
wraz z warunkami ubezpieczenia”
na zapis:

· „Polisy pakietu ubezpieczeniowego OC, AC, NNW, Assistance na okres 12
miesięcy wraz z warunkami ubezpieczenia.”

Lp 8.2., kolumna : Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
z zapisu: „Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego
jego wyposażenia, pakietów ubezpieczających ( OC, AC, NNW ) na okres 12 m- cy
oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu
Zamawiającemu.”
na zapis: „

· „Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego
jego wyposażenia, pełen pakiet ubezpieczeniowy na okres 12 miesięcy tj.OC,
AC, NNW, Assistance bez udziału własnego w ewentualnych szkodach oraz
wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu
Zamawiającemu.”

3. w zakresie załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w § 3. pkt.3 Wzoru umowy:
z zapisu:  „Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę pojazdu, świadectwo
homologacji, 2-komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez
producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, polisę OC, AC, NNW.”
na zapis: „Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę pojazdu, świadectwo
homologacji, 2-komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez
producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, polisy OC, AC, NNW,
Assistance.

Ponadto, Zamawiający skreślił w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wyrażenie „ wzór formularza oferty” umieszczone w drugiej linijce od góry

Niniejsza informacja jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
jest wiążąca dla wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.  Powyższe
zmiany należy uwzględnić przygotowując ofertę.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników nie ulegają
zmianie.

Termin składania ofert nie ulega zmianie tj. do dnia 14.08.2009 r. do godz.11:00

Gdynia, 10 sierpnia 2009 r.                                                                 DYREKTOR
                                                                                                                   /-/
                                                                                                             Marek Długosz

UWAGA! Jednolity tekst załączników nr 1, 4 i 6 do SIWZ, w brzmieniu
uwzględniającym dokonane zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamieszczono poniżej.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 10.08.2009

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu
osobowego 8 miejscowego, znak postępowania: NZ –NT-Z/I/PN/05/09

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Wstęp.

Niniejsze warunki techniczne dotyczą dostawy samochodu osobowego 8 miejscowego
napędzanego silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem z napędem przednim
dostosowanym zarówno do przewozu pasażerów jak i towaru w ruchu miejskim i
drogowym.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 8 miejscowego fabrycznie
nowego z przedziałem tylnym dla pasażerów i ładunku wyprodukowanego w 2009r.
o nadwoziu typu kombi i parametrach nie gorszych niż poniższe:

2.1.1. Wymiary i inne parametry:
· długość minimalna 5600mm
· szerokość całkowita z lusterkami bez lusterek / max 2400 / 1980mm
· wysokość całkowita max 2400mm
· rozstaw osi min.3700 mm
· dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3000kg
· objętość minimalna przedziału tylnego10 m³
· długość przedziału tylnego nie większa niż 3400mm
· liczba miejsc – 8 osób
· napęd przedni
· kolor srebrny metalizowany.

2.1.2. Silnik i skrzynia biegów:
· silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem
· pojemność silnika 2100 – 2500 cm³
· moc silnika min. – 140 kM
· manualna skrzynia biegów.

2.1.3. Emisja zanieczyszczeń gazów spalinowych wg normy EURO IV.

 2.1.4. Bezpieczeństwo:
· ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie
· system elektronicznej stabilizacji toru jazdy- ESP
· poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
· poduszki boczne dla kierowcy i pasażera
· pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe dla wszystkich foteli
· przednie światła przeciwmgielne, trzecie światło STOP, automatycznie włączane

światła mijania
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· gaśnica.
2.1.5.Nadwozie:

· nadwozie typu kombi - dach średni,
· boczne listwy nadwozia
· drzwi boczne przesuwane z prawej strony
· tylne drzwi dwu skrzydłowe z szybami, kąt otwarcia 180 º z ogranicznikiem 90º

2.1.6.Wyposażenie wymagane:
· klimatyzacja na przód i tył
· elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
· elektrycznie ogrzewana szyba przednia oraz podgrzewane elektrycznie szyby

tylnych drzwi z wycieraczkami
· elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy
· szyby przyciemniane w kabinie, pełne przeszklenie boczne z szybami

przyciemnianymi w stopniu max.
· szyby w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie uchylne
· układ kierowniczy ze wspomaganiem
· drugi rząd siedzeń 3- osobowy z jednym uchylnym oparciem, wyjmowany,

zagłówki
· trzeci rząd siedzeń 3 – osobowy składany i wyjmowany, zagłówki
· przednie fotele pojedyncze kierowcy i pasażera z regulacją przesuwu, pochylenia i

wysokości, z podłokietnikiem i regulowaną wysokością zagłówka, ogrzewane
(regulacja geometrii siedzień na 4 sposoby )

· pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z regulacją wysokości mocowania po
stronie kierowcy, tylne 3 – punktowe dla każdego pasażera

· obicia foteli – tkanina tekstylna lub welurowa
· wykładzina ścian przedziału ładunkowego z PCV do wysokości linii okien
· wykładzina podłogi – gumowa w przedziale przestrzeni ładunkowej i kabinie

kierowcy
· zaczepy w przestrzeni ładunkowej – w podłodze min 4 szt. do mocowania ładunku
· podsufitka na całej długości dachu, fabryczna
· wykładziny wewnętrzne przednich drzwi formowane z uchwytami i kieszeniami
· zespół lamp oświetleniowych przedziału wnętrza pasażerskiego i kabiny kierowcy
· przednie i tylne hamulce tarczowe
· fartuchy przeciwbłotne
· zdalnie sterowany centralny zamek, podwójnie ryglowany jednym pilotem
· immobilizer elektroniczny
· tempomat
· radioodtwarzacz CD z instalacją co najmniej 4 głośników,  – sterowanie z

kolumny kierownicy
· autoalarm obwodowy
· komputer pokładowy
· hak holowniczy składany z homologacją, tzw. viarioblock oraz 13 bolcowe gniazdo

elektryczne. Hak typu VARIOBLOCK - system szybkiego demontażu ( bez użycia
dodatkowych narzędzi) końcówek (zaczepów). Uciąg minimalny haka 22 KN.
Varioblock to system, który umożliwia szybką wymianę zaczepu sprzęgu na inny
typ, wykonywany jednym ruchem ręki bez użycia narzędzi. Do poprzeczki w ramie
samochodu jest montowana jedynie płyta główna ze sprzęgłem zaczepu
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sworzniowego hakowego lub kulowego. Gdy zaczep nie jest wykorzystywany,
całość sprzęgła jest osłaniana pokrywą zabezpieczającą ochronę przed
zanieczyszczeniami

· zestaw telefoniczny głośnomówiący z modułem Bluetooth łączącym
bezprzewodowo telefon z odbiornikiem

· koła – obręcze stalowe z oponami letnimi, kołpaki pełne
· komplet opon zimowych z felgami
· przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej za 3 i

2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana. Przegroda stalowa w 2/3
wysokości od podłogi pełna i w 1/3 ażurowa o oczkach nie mniejszych  niż 5 cm x
2,5 cm wykonana z drutu stalowego.

3. Samochód osobowy stanowiący przedmiot dostawy musi spełniać warunki techniczne
przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów
osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane
przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów,
oraz spełniać normę emisji gazów EURO IV.

4. Samochód powinien mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

5. Gwarancja i serwis:

5.1. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu dostawy udzieli Zamawiającemu gwarancji
zgodnie z gwarancją producentów w zakresie:
· na silnik i podzespoły: min 24 m- ce bez limitu kilometrów
· na powłokę lakierniczą: min 24 m – ce
· na perforację nadwozia: min 8 lat
na podany powyżej okres licząc od daty odbioru końcowego dostawy, zgodnie z
książką gwarancyjną.

5.2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w
szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis
będą wykonywane przez Wykonawcę lub w Autoryzowanych Stacjach Obsługi
Samochodów wskazanych w książce gwarancyjnej. Konserwacja, naprawy, przeglądy
i  serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień
odrębnym protokołem.

5.3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i
serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta określonym w książce
gwarancyjnej zgodnie z wymogami czasookresu obsług technicznych.

6. Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego jego
wyposażenia, pełen pakiet ubezpieczeniowy na okres 12 miesięcy tj.OC, AC, NNW,
Assistance bez udziału własnego w ewentualnych szkodach oraz wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu Zamawiającemu. Morska
Służba Poszukiwania Ratownictwa oświadcza, że posiada ubezpieczenie grupowe
pojazdów ze zniżką w wysokości 50%.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 10.08.2009

…………………………………
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu
osobowego 8 miejscowego, znak postępowania: NZ –NT-Z/I/PN/05/09

Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

Marka, rodzaj i typ  oferowanego samochodu:……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji : ……
Lp. Przedmiot zamówienia wymagany

przez Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
oferowany przez
wykonawcę

1. Wymagane wymiary i inne parametry:
1.1. długość nie mniejsza niż 5600 mm
1.2. szerokość całkowita z lusterkami nie większa niż 2400

mm
1.3. szerokość całkowita bez lusterek nie większa niż 1980

mm
1.4. wysokość całkowita nie większa niż 2400mm
1.5. rozstaw osi nie mniejszy niż 3700 mm
1.6. dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3000 kg
1.7. objętość  przedziału tylnego nie mniejsza niż 10 m³
1.8. długość przedziału tylnego nie większa niż 3400 mm
1.9. liczba miejsc – 8 osób
1.10. napęd przedni
1.11. kolor srebrny metalizowany
2. Silnik i skrzynia biegów
2.1. silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem
2.2. pojemność silnika 2100 – 2500 cm³
2.3. moc silnika nie mniejsza niż – 140 kM
2.4. manualna skrzynia biegów
2.5. emisja zanieczyszczeń gazów spalinowych wg normy

EURO IV
3. Bezpieczeństwo
3.1. ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie
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3.2. system elektronicznej stabilizacji toru jazdy - ESP
3.3. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
3.4. poduszki boczne dla kierowcy i pasażera
3.5. pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe

dla wszystkich foteli
3.6. przednie światła przeciwmgielne, trzecie światło

STOP,
3.7. automatycznie włączane światła mijania
3.8. gaśnica
4. Nadwozie
4.1. nadwozie typu kombi - dach średni
4.2. boczne listwy nadwozia
4.3. drzwi boczne przesuwane z prawej strony
4.4. tylne drzwi dwu skrzydłowe z szybami, kąt otwarcia

180 º z ogranicznikiem 90º
5. Wyposażenie wymagane
5.1. klimatyzacja na przód i tył
5.2. elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
5.3. elektrycznie ogrzewana szyba przednia oraz

podgrzewane elektrycznie szyby tylnych drzwi z
wycieraczkami

5.4. elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie
kierowcy

5.5. szyby przyciemniane w kabinie, pełne przeszklenia
boczne z szybami przyciemnianymi w stopniu
maksymalnym

5.6. szyby w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie
uchylne

5.7. układ kierowniczy ze wspomaganiem
5.8. drugi rząd siedzeń 3- osobowy z jednym uchylnym

oparciem, wyjmowany, składany, zagłówki
5.9. trzeci rząd siedzeń 3 – osobowy składany i

wyjmowany, zagłówki
5.10. przednie fotele pojedyncze kierowcy i pasażera z

regulacją przesuwu pochylenia i wysokości, z
podłokietnikiem i regulowaną wysokością zagłówka,
ogrzewane, regulacja geometrii siedzeń na 4 sposoby

5.11. pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z
regulacją wysokości mocowania po stronie kierowcy,
tylne 3 – punktowe dla każdego pasażera

5.12. obicia foteli – tkanina tekstylna lub welurowa
5.13. wykładzina ścian przedziału ładunkowego z PCV do

wysokości linii okien
5.14. wykładzina podłogi – gumowa w przestrzeni

ładunkowej i kabinie kierowcy
5.15. wykładziny wewnętrzne przednich drzwi formowane z

uchwytami i kieszeniami
5.16. zaczepy w przestrzeni ładunkowej – w podłodze nie

mniej niż 4 szt. do mocowania ładunku
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5.17. podsufitka na całej długości dachu, fabryczna
5.18. zespół lamp oświetleniowych przedziału wnętrza

pasażerskiego i kabiny kierowcy
5.19. przednie i tylne hamulce tarczowe
5.20. fartuchy przeciwbłotne
5.21. zdalnie sterowany centralny zamek, podwójnie

ryglowany jednym pilotem
5.22. immobilizer elektroniczny
5.23. tempomat
5.24. radioodtwarzacz CD z instalacją co najmniej 4

głośników,  – sterowanie z kolumny kierownicy
5.25. autoalarm obwodowy
5.26. komputer pokładowy
5.27. hak holowniczy składany z homologacją, tzw.

viarioblock oraz 13 bolcowe gniazdo elektryczne.
Uciąg haka nie mniejszy niż 22 KN .

5.28. zestaw telefoniczny głośnomówiący z modułem
Bluetooth łączącym bezprzewodowo telefon z
odbiornikiem

5.29. koła – obręcze stalowe z oponami letnimi, kołpaki
pełne

5.30. komplet opon zimowych z felgami
5.31. przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową

w opcji przesuwanej za 3 i 2 rzędem siedzeń,  możliwie
szybko demontowana. Przegroda stalowa w 2/3
wysokości od podłogi pełna i w 1/3 ażurowa o oczkach
nie mniejszych  niż 5 cm x 2,5 cm wykonana z drutu
stalowego

6. Wymagane minimalne okresy gwarancyjne udzielone przez producenta
oferowanej marki samochodu

6.1. na silnik i podzespoły: min 24 m- ce bez limitu
kilometrów

6.2. na powłokę lakierniczą: min 24 m – ce
6.3. na perforację nadwozia: min 8 lat
7. Wymagana dokumentacja – w dniu odbioru  samochodu
7.1. Instrukcja obsługi w języku polskim
7.2. Wymagane prawem dokumenty samochodu, w tym;

karta pojazdu, dokumenty gwarancyjne, wyciąg ze
świadectwa homologacji

7.3. Polisy pakietu ubezpieczeniowego OC, AC, NNW,
Assistance na okres 12 miesięcy wraz z warunkami
ubezpieczenia.

8. Inne wymagania
8.1. Samochód stanowiący przedmiot dostawy musi

spełniać warunki techniczne przewidziane przez
obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla
samochodów osobowych poruszających się po drogach
publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy
prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego
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typu samochodów.
8.2. Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała

koszty całkowitego jego wyposażenia, pełen pakiet
ubezpieczeniowy na okres 12 miesięcy tj.OC, AC,
NNW, Assistance bez udziału własnego w
ewentualnych szkodach oraz wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i przekazaniem samochodu
Zamawiającemu.

UWAGA!
Spełnienie wymagań Zamawiającego należy potwierdzić poprzez wpisanie  konkretnego
parametru oferowanego przez wykonawcę.
W pozycjach, w których nie występują konkretne parametry, spełnienie wymagania należy
potwierdzić poprzez wpisanie takich wyrazów jak np.: „ spełnia” , „tak”, „ zawiera”,
„zapewniam” lub przepisanie opisu.
Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia może być uzupełniona przez
załączenie dodatkowych informacji technicznych producenta, folderów, próbek kolorów,
zdjęć itp.

…………………………
Miejscowość i data

……………….……………………………
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 10.08.2009

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu
osobowego 8 miejscowego, znak postępowania: NZ –NT-Z/I/PN/05/09

WZÓR UMOWY

UMOWA DOSTAWY nr
zawarta w dniu                2009r. w Gdyni
pomiędzy:

MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81- 340 GDYNIA
NIP 586-20-76-216, zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:

1/ Marka DŁUGOSZA – Dyrektora

2/ Iwonę Szamocką   - Głównego Księgowego

a

z siedzibą w                         ul.
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:

1/

2/

§ 1.
Przedmiot dostawy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
„przetargu nieograniczonego” / poz. rej. : NZ –NT-Z/I/PN/05/09 / i przyjęcia złożonej oferty,
Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę nowego samochodu 8 miejscowego
dostosowanego do przewozu pasażerów i towarów, wyprodukowanego w 2009r.
zgodnie z wymogami SIWZ / specyfikacji istotnych warunków zamówienia /.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu ……….

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w ust.1 jest fabrycznie nowy,
wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie
toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe i administracyjne.
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§ 2.
       Zobowiązania stron.

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu
samochodu osobowego fabrycznie nowego, nieużywanego,
spełniającego warunki techniczne, warunki gwarancji oraz posiadającego wyposażenie
określone w załączniku nr …..  do SIWZ a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę
określoną w § 4.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w
terminie do……………….

§ 3.
        Odbiór.

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzy dniowym wyprzedzeniem
o terminie dostawy samochodu.

2. Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jakościowo- ilościowy nastąpi
w…………………………. …………………………………………………………..
na terenie - województwa pomorskiego.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu książkę pojazdu, świadectwo homologacji, 2-
komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta wraz z
instrukcją obsługi w języku polskim, polisy OC, AC, NNW, Assistance.

4. Z czynności odbioru samochodu zostanie spisany protokół odbioru, stwierdzający
zgodność dostarczonego samochodu z ofertą wg parametrów opisanych w Załączniku
nr …. do umowy, w tym pod względem parametrów technicznych oferowanego przez
Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów
technicznych dostarczonych przez Wykonawcę. W protokole odbioru zostaną także
wymienione numery fabryczne: nadwozia i silnika.

5. Samochód który nie spełnia warunków odbioru jakościowego zostanie wymieniony na
nowy wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany
pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad zostanie
sporządzony dodatkowy protokół odbioru.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodu do
momentu podpisania protokołu odbioru przez obie strony.

§4.
Wynagrodzenie.

Strony ustalają / łączną cenę / za przedmiot umowy określony w § 1
w wysokości netto                     złotych / słownie:                                              zł /, plus
podatek VAT w kwocie                             zł, tj. brutto                                    zł /
słownie:                    złotych + koszt ubezpieczenia pojazdu w kwocie
słownie:(                                             co stanowi łączną kwotę               zł ( słownie
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§ 5.
       Płatności.

1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu umowy na podstawie faktury
VAT wystawionej  przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu
zamówienia, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 1 -2, będzie spełnienie
warunków określonych w § 3 pkt. 4.

4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Zamawiający
zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej
przez Wykonawcę.

§ 6.
            Gwarancja i serwis.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem umowy
gwarancji zgodnie z gwarancją producentów w zakresie:
1/ na silnik i podzespoły…… …… miesiące
2/ na powłokę lakierniczą:….. miesięcy
3/ na perforację nadwozia:…. miesięcy
na podany powyżej okres, licząc od daty odbioru końcowego dostaw, zgodnie z
książką gwarancyjną.

2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania a w
szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą
wykonywane przez Wykonawcę w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Samochodów
wskazanych w książce gwarancyjnej.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem
przedmiotu zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach
udzielonej gwarancji liczonej od dnia przekazania samochodu Zamawiającemu.
Koszty materiałów serwisowych i eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.
Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w
ramach odrębnych zamówień.

3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i
serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonych
samochodów w terminie określonym w książce gwarancyjnej.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia dostarczony
samochód na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu samochód  zastępczy, w
przypadku gdy czas naprawy serwisowej będzie dłuższy niż 1 dzień.
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§ 7.
              Kary umowne.

1. Za zwłokę w dostawie samochodu objętego przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,5 % wartości samochodu określonej w § 4 wydanego ze
zwłoką, za każdy dzień zwłoki.

2. Za zwłokę w usunięciu wad w okresie ważności gwarancji samochodu Wykonawca
zapłaci 0,1 % wartości samochodu za każdy dzień zwłoki licząc od 3 – go dnia
pisemnego zgłoszenia wady.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca
zapłaci 10% kwoty ustalonej w § 4.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania Umowy.

§ 8.
Wykonanie umowy.

      Wykonanie umowy nastąpi do dnia………………….

§ 9.
Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy.

1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku o którym mowa w art.
145 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym
odstąpić od umowy jeżeli:

3.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje
jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.

3.2. Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umową.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli
Wykonawca w inny niż określony w ust.3 sposób rażąco naruszy postanowienie
umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
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5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia.

§ 10.

Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze
negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca.

4. Załączniki do umowy:
1 – formularz oferty
2 – załącznik nr 1 do oferty.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

1/ 1/

2/ 2/

Radca Prawny:

1/


