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Treść zcpytuń łraą łłyjłtśłtłenig dłtycaąte zapisów
S p e cyfi k acj i I stct ny c* Wa r un kó łł, Z u ntów i e n i g

Dłry^-cły posręrsl+'cułicł płl' .,Zakup atltobusu 36 mie'isc lv poieździe rlla 31 osób
rriepełnosprawn5.'ch \\' t}''nl c1la drloclt osÓb r:g wÓz.kach inwalidzkic}r''

Napoclstalvie arl. j8 tlst.2 ustalv1' Prarło zamorvieti pLrblicznyclr i I}z. L]. z?0l0r' nr 113.
poz. 759 ze zmJ Zespół Ekonnrniczr:o Adnlinistracr inr' Szkół w {iozdzie przekazrrje treść
zapytań dot1''cząc-vclr zapisÓrr'specytikacji istotl1},ch rł.arunkÓrv zanrórvi*nis' \trIfaa

z rł1.jaśrrieniami. W przedmiotr:1ĘTm pCIstęp*waniu wpł,vnęły rrastęprriące zapytania:

Ętanirn nr 1

Dot. pkt. ? tabeli * zał. nr ó SIWZ
Zanrarviającv rv zał' nr 6 do SIWZ urrlieści} zapis: Azłlahus szkłtłry'musi spelniuć v,ymugrłnieł
olo'eśłonę v, Rrsspłłrząłlzeniu !'Iinisłrtł ln/i'*stnłkłur"t z łłniłł 3 ł. } 2.}002 r. lt' .y]rrnł'ie
u,ctrunkt5r technitzłry,t/ł prłja:c{óu' v :*kresie i*l nie:hętlł?ggo 11]''p0ś użenił:ł ( Dz. {:. .V' _lt'
ptsz. 26? z e{nia 36lułł:gtl 2il03ł'. : pe5śn. :n'ł.)''
Jędnocześnie Zan:rawiający- wpllaga prz'vstclsowania autobusut do przew'tlzr: drł'Óclr osób na
wózkach irrrłalidzkiclr, co-r,uymaga zdenio'rtowarria odpoN,i*clniej'ilości sigdzeń pasazerskich
i w ich mie.jsce zakntwiczenie na są'bkozłączach w'ózkńw inrł,alidzkich'
Informujemy", Że wynragania te są ue sr:bą sprzeczne. pottiervaz definic.ja autobusu szkolnego
okręślona lY 1\,lw Rozporząclzeniu Jv'Iinistra Infrastruktury nie przcir'iclrrje .. miejsca cl]a osob.v'.

niepełnosprawrrej po dęmontazu f-oteli pasazerskiclr*' t-vlko .. stałe miejscę dn kotr'l ic,zenia
lvózka inwalidzkiego''
\Y nl'iązku z powyższ_-vm uwr$gamy' się do Złmrłrviająeego u prośbą o:
- rr'ykreślenie rv calości zapisu pl<t.2 zalącznika nr 6 do sr\Yz i złstąpienie go zapisem
o treści ; ,, Autohus musi być przystosorr'Rnt' do ptzct'ozu nrłodzieĘ szkolnej oraz osób
niepełnosprawnych, łv tym 2 osób poruszając1''ch się na rł-ózkach inwalidzkich''

odpow:iedź:
Zanrawirrjący'" zmienia treść pkt.2 aalącznik* nr 6 i 2 sl\vz. ktr:rv otrzy'rnrrje następr"riące

brzmięnie :

,, Autobus musi hyć przystosownny dtl prze$outl mloelzieżx'' szkolnej orłz oi*ób
niepełnosprarvnych, rł' t'vm 2 osóh poruszając'vch się nn ryózkach inwalidzkich''

Pytanie nr 2
Dłt. pkf.3 tabeli * zal. nr 6 SI\łZ
Czy Zanrawiający dopuści autobus na zawieszeniu przedlrir:r niezależlrvm?

Zanralviający znrienia treŚć plrt'3 załącrnilła nr 6 i 2 stwz, ktor1"cltrz1,nruje rrastqpujące
brzmiętrie:

,. Autobus na z*tvieszeniu przednim niez*leżnyrn pneumat1,cxnym! e mechanizmem
opuszezan i:l prz}" w si*daniu osób niepeln ns prawnych''

P1'tanie nr 3
Dot. pkt.33 tabeli * zal. nr 6 SIWZ
Wnosimy o zmianę zapisu: ś '. tt't'lt'le/r:niki dut'huu'e :.fiuzkciquszc:ełnialtitt lt'ttęIt'zu pr:1,
u,łąt:zrłnei klimaty:cłc!i, u,entyte:ttrlr z'fiłłkcią gr:anił v, ltłłłe !t':ę"t'c'i łłltlrlhusu" na:



ł' 1Y}'łr'ieta{iki dnchowe z funkcją uszczelniania rvnętrz* przy włącxonej klirnat1'zacji,
rvenĘ'lator t'yciągowy umieszczon-v- lv tvlnei częŚci autobusu''- nie rr1'stepu.ie wentylator
z funkcią grzelvczą'

odporviedźl

Zanrawiając'v zmienia treŚć pkt.33 zrrlącżnika nr 6 i l Sl\ryZ* lirriLy onz-vnruie następujące
brznrie nie :

,, N"vrvietrcniki dachorve z funkcją uszeeelnitnia wnęttzs przy wlączanej klim*tyzrłcji,
wcnt,Y_letor wy*iągorv'v umieszcuonv w tylnej części autobusu"

Pytanie nr 4
Dot. pkt. 55 tabcli - zał. nr ó SIWZ
Wnosimy o zmianę złpisu: ., ()grzev'ełłłie 1losłtłjultv ł'ltłc'ziltlt! lr tłkłcltl c'hIotl:cniu :
g7zejnikiem i du'onla lruą!ł':eullicuni ( przetlnia s:ybu i n'lna1 na:.

', 
ogtzcwanie posłojtlrvc rvlączone rv uklacl chlodzcnia z grzejnikienr' ilBgrzervnicą są*by

przedn iej oraz kxlo r-vf.era m i w przes tłzen i pas*żersk i ej''

odpowiedź:

Zamarł,iaiący zmicnia treść pkt.55 zalącznika nr 6 i 2 Slwz, któr1'*trz}ł11uie r:astęprriące
brzmienie:

nn ogrzewnnie postojorve wIącrone rv uklłd ehlodzenirr z grzejnikiem' nagrzervnicą sz"vby

przedniej oraz kaloryferami w przestrzeni pasnżer'skie.!''

Ętanie 5
DCIt. kar umołl'nych określon1'ch lv projekcie umowy.
t.Cąv Zamawiający rv1'razi zgodę na zmnicjszcnic rł'vsokości kar unrorł'nyclr

okreśI*n*vch w Frojek*ie um*lvy' $ 8' pkt. 1 tlo rvysłlkości 0'05 7o, war1ości brutto
przedmiotu umow-v za l<ażdy dzicń opóźnienia.

Ż.Cry Zamawiająey w1,razi egodę nn wykreślenie pkt" 3' $ 8 _ I}rojektu urilolvtl
ponierraż kary z:r opóźnienie rv dost*rezeniu przetlmiotu umolvy zo$tlrly już
olłreślone pruęz Zamarviającego rr pkt. t $ s niniejszej umolvy?

odporviedź:

1. Zamarvia.iący nie lvyraża zgoel-v- tla znrttie.iszenie rr1'sokości kar umou'n1'ch
określonyclr rv pkt'l s 8 _ projekru ulnowy.

2. Zamawiający zmienia treść $ 8 * Projektu umołvy. który otrzynrr"tie następtliąCe
brznrienie:

.. $ 8 Kary umfiwns i rltlstąpienia od umon;l'
i . W1"konar'vca zapłaci Zamawia.jącemu karę tlmo\Yną rr rr'r,St)kości 0,5 9lo cerly r"lkreŚlonej

u' $ 4 za kazd1'dzieri zr.ł{oki w rł1konaniu przednriottt unrorł1'"
2. Wykonarvca zapłaci Zamawiąiąc*mrr karę um'ctwl]ą lł' rł r,soko(ci 10 % cerry określonej,

iv $ 4 jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z rvilty lezące.i po stronie Wvkc;nawcr'.
3. Wykorrawca rvyraŹa zgcrdę na potrącallie kar tlnrorvnvch z r.rr'nagrodzcnia określonego

w 5q 4 umoul'.
4. lastrz.eŻ-ęnie ltrb zapłata kar untorvll-vch nic rvr'łacza pra\\a 7.arnari'ia.iącego clo

dochodzenia odszkodor'vania na zasadach ogÓlrry'ch' ,.



Pr,tanie 6
Dot' terminu dostarr't' łutobusu
Cły Zam*winjąey dopuści termin dost*wy autobusu tlo cłnia 3l maja 20t3 r.

odporvierlź:
lV rozdziale XIX pkt.3 SIWZ drld*,ic *ię p.pkt. I} b) i rv załącznilru nr 7 do siłvz
$ l0 pkt.3 tlodaje się p.pkt. l } b} któr1' otrz"vmuje bru-nrieniel

,' b) będzie możlirvn ł** przypadku uł.-v'slłani*;rrrez Zamntliającsgo poxrĘ,rvnej rgod1
PFRON ry Warszawie na zmianę terminu rv1'dntkorr,ania i rozliczcnia środkórr'
finłnsorvych prz-r''znanych grninie na zakup autobusu 36 miejsc rv pojezdzie dla
2l osób nicpelnosprarvnych rr' Ę-m dla drr'óch osótl na rr'ózkach inrł'alidzkicho'

I'owyższe lv;'jaśnienia i zmian1' Sl\\'Z są rviążące clla \\'l'konałvcórv i n*leży je
uwzglęrlnić pruy sporuądzeniu oferĘ. Poztlstalc zapis1'sIwZ pozostają bez zmian-

Rólvnocześnie inforrnujemy, iż termin skladania ofcrf nie ulegnie zminnie.

Dokanane modyfikaeje rostaną pmekazane do ltiuletyntl Zamórr ień Publicrnvgh
w formie Ogloszenia o rmianie ogłoszenia, zostłną rórvnież przeknunne niezryloeznie
rvszystkim Wykonnrvcom' którą,otmy'mali slwz rv fornrie papierorvej oraz
zamieszczone na stronie internetowgi Zanrarviającegtl. 

#Y1ąłiK'1"{,1:ł"



Sr*na I r 2

ogłoszenie powiąŻane:

ogłosaenie nr 72188-2s13 e dnia Źs3.3-*2-i0 f, ogłoszenie o zamówieniu - Gózd
Zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych lł, tym d|a dwóch osób na wózkach
inwalidzktch' szczegółowy opis przedmiotu zamó!Ąlienia oraz wyrnagania Zamawiającego dotyczące pararnetrów

technicznych określa...

Termin składania ofert: 2013_02_28

Numer ogłoszenia: 77632 _ 2013; data zarnie$zczenia: 2$.CI2.2013

OGŁosZENlE o ZM|ANlE oGŁosZENlA

ogłosaenie dotycry: Qgłoszenia o zamowieniu.

lnformacje o zmienianym ogłoszeniu: 72188 - 2013 data 20.02.2013 r.

$EKCJA l: ZAMAWIAJĄCY

Zespoł Ekonomiczno Administracyjny Szkoł, r.rl Radornska 7, 26'634 Gozd, Woj. mszowieekie, tel. 048

3202357, tux. 048 3202357.

SEKCJA ll: ZMI.ĄNY W oGŁoSZENlU

ll'1} Takst, ktÓry należy zmienió:

Mlejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: lV.3.

W ogłoszeniu jest: Kierując się zapisami ań'' 144 ust 1 ustawy z cjnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Publicznych { t. .i. Dz. U. z 20'l0 r. nr 113, poz. 759 ze zm.} Zamawiający dcpuszcza dokonanie zmian

postanowień zawańej umowy w stosunku d6 treści oferty, na podstawie ktÓre; dckonano wyboru

wykonawcy w następujących sytuacjach: 1i Zmiana terminu r*alrzacji umowy: a} jezeli zmiana jest

konieczna z powodu działania siły wyŻsze.i tj. nieawykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezaleznych od

strony, ktÓra się na nie powołuje i ktorych konsekwencji nlimo zachowania naieŻytej staranności nię moŻna

było uniknąc. Warunkiern dokonania Zrnian postanowień zawańej umowy ]est protokoł konieczności

podpisany pzez pzedstawicieli Zamawiającego iWykonawcy Protokał' o ktorym mowa w pxt. ł powinien

zawierac szczegołowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia amiany umowy' ostateczną decyzję w

sprawie dokonania zmian poslanowień umowy podejmdje Kierownik Zamawiającego zatwierdzając protokÓł

konieczności.

W ogłoszeniu powinno być: Kierując się zapisamr ari' 144 ust.i ustawy z dnia 29 sĘcznla 2aa4 r. Prawo

zamÓwień Publicznych t. j' Dz' U. z 2010 r. nr 113' poz' 759 ze zm.Zamawiający dopuszcza dgkonanie

zmian postanowień zawańej umowy w stosunku do treścl ofer*ry, na podstawie ktorej dokonano wyboru

wykonawcy W następujących sytuacjach: 1) Zmiana termlnu realizacji umrwy: a) jeżeli zmrana jest

konieczna Z powodu działania siły wyŻszej t1. nrezwykłych r niepnewidzianych okolicznośct niezaieŹnych od

strony ktÓra się na nte powołuje i ktÓrych konsekwencji mimo zachowania nalezytej staranności nie mozna



' StrnnilT:

.!' było uniknąc" b)będzie moziiwa w przypaciku uzyskania przez Żamawiającego pozytywnejzgody PFRON w

Warszawie na zmianę terminu wydatkowania i rozliczenla środkow finansowych przyznanych gminie na

zakup autobusu 36 miejsc w pojezdaie d{a 21 osob niapełnosprawnych w tym dla dwoch osob na wÓzkach

rnwalidzkich' Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest protokoł koniecznoŚci

podpisany pzee przedstawicieli Zamawiającego iWykonawcy' ProtokÓł' o ktorym mowa w pki. 4 powinien

zawierac szcuegołowe uzasadnienie konięcznoŚci wprowadzenia zmiany Umowy. ostateczną decyzję w

sprawie dokonania zmian postanowień umowy podejmuje Kięlownik Zamawiajapego zalłlierdzając protokoł

koniecznoŚci'
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Z*Łlcznik nr ! do sirrz

szczE GoŁow_Y oPIs PRZEDM IoT U ZAM ÓwrnNr,q,

Dostawa jednej sztuki autobusu szkolnego przystosowanego do przewożenia
osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim

o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach
lub równoważnych:

materiałourych. konstrukcyj nych. u y konawczyc lr i prawnyclr wyprodukowany
w 2013 roku lub 20l2 roku. Autobus musi spełniac rłrymogi Dyrekry'rły CEE EURo5l2007l7lslEc
w zakresie emisji spalin.

niepełnosprawnych. w tym dla 2 osÓb poruszających się na wózkaclr in''validzkich;

opuszczani a przy wsiadaniu osób niepełnosprawnych :

elektropneumatycmie ze stanowiska kierowcy - w uk}adzie 1- l _0: drzwi środkowę
umożliwiające wpro wadzenie o soby' na wózku inrvali dzkim :

i standardy EEV o nroc)'min. 240 KIvI, umieszczony podłuznie z tyłu pojazdi':

bezpośrednio od strony przejścia: 3 pkt. pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach;

} obrrdor'vy tablic infornraeyjnych itablice płytowe);

aluminium, laminaty, itp. );

wentylator wyciągowy umieszczon3' w tylnej części autobusu;



r !}r}u1uga pL}Kr J ti1 Wy łi.*irućt{lą ltllt}pusrt/'gU wŁt

laminatow-'*ch . sufit wykładzina:

mikrofon);
i zestaw auclio-video. odtrvarzacz DVD. 1 monitor 15" LCD:

odolejaczem powietza:

tablicami barw}'białej" z napisem banvy czanrej ., autobus szkolny'';

na wózkach inwalidzkich' Stanowiska dla dwóch wózków inwalidzkich oraz platforma
wj azdowa dla wózka inwal idzkiego otw ierana nrechanicznie'

przedniej oraz kaloryferami 1v przesttzeni pasazerskiej

bazowego, zgodnie z ał1. 69 ust.1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogow-t"m. certyfikat
zgodności potwierdzaj ący spełnienie przez poj azd warunkórł' technicznych dot. norm
emisji spalin. dokument potw'ierdzajacy przystosowanie pojazdu do przerł'ozu osób
niepełnosprawnych- inslrukcję obsługi pojazdu i wszystkie dokumenty do rejestracji wg
oborviryuj ących przepiso w

Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r' rv sprawie innych niz cena obowiązkorvJ'ch
kyteriów oceny ofen w'odniesieniu do niektorych rodzajów zamówień ptrblicznych
(Dz, U. z}AMl r. Nr 96, poz.559):
Mnx zużycie energeĘczne
Cykl mieszany 288 IvIJ/km

max emisja COZ - 0.50 glkm
max en:isja tlenku azotu NOx - 0,18 #km
max emisja węglowodorów HC - 0'05 glkm
max emisja czq,stek stałych - 0,05 glkm

GWARANCJA:
r n& cały autobus min.2 lata bez limitu przebiegu kilometró*";
. na lakier min.2 lata bez limitu przebiegu kilometrów;
. na perforację nadr,vozia i podwozia min'ó iat bez limitu przebiegu kilometrów;

SERWIS:
A"'-'y'"*ana stacja obsługi oferowanego autobusu nie moŻe znajdawać się dalej niŻ l00 km

od siedziby Zamawiającego.



Zalącznik nr ó do siwz

(pieczęć adresowa wy'konarvcy)

CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO AUTOBUSU - OFERTA WYKONAIVCY

Autobus prą,'stosołvany do prze}l'ozu osób niepelnosprawnych - 1 szt.
w fym na wózkach inwalidekich

Mnrka, model:

Poz. Cecha Onis zanrononowanYch autobusów
t. Autobus musi być fbbrycmie

nowy, nieuŹywany' kompletny,
wolny od wad materiałowych,
konsaukcyjnych,
wykonawczych i prawnych
wyprodukowany
w 20 I 3 roku lub 30 l2 roku.
Autobus musi spelniać rł;mogi
Dyrcktvwv CEE EtiROS,'2007/7 t5i EC
w zakrcsie emisii soalin .

Ż. Autobus musi byc
przystoso}łany do przewozu
młodzieży szkolnej oraz osób
niepełnosprawnych, w rym dla
2 osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich

3. autobus na zawieszeniu
przednim niezależnyrrt
pneumatycznym, z
mechanizmem opuszczan ia
przy wsiadaniu osób
nieoełnosprawnvch

4. hamu lce pneu rnaryczle iarczowr
automaryczną regu lacją luzu.
układ hamulcowy z EBS;

f, podwozie: rama podłuŹnicoł'o
- kratownicowa;

6, dfugośc:9400 - l0000 mm;

1 szerokość: do 2500mm

8. dwudrzwiowy * drzwi przednie
iśrodkowe otwierane na
zewnątrz i stefowane
elektropneumatycanie ze
stanowiska kierowcy - w
układzie l-1-0; drzrł'i
środkowe umożl i wiaj ące
wprowadzenie osoby na wÓzku
inwalidzkim:

9. silnik minimum ( dalej min.) 6-

cylindrowy, uysokopręzny,
spełniający norTny EURo 5

i standardy EEV o mocy min.
240I(M- umieszczony
nodłu;nie z tvłu noiazdv:



10.

ll.

pojemność skokowa siinika
5200 * 6500 cm'
dopuszczal.na nrasa całkowil
do 15,5 ton

tt siędzenia wysł:kie sztywne,
tapicerowane, podłokietnik i
skladanę montotYane na
tbtęiach beapośr'ednio od
strony przejścia;3 pkt' pasy
bezpieczeństrva na lvsą'sf kich
fotelach:

13. fotel kierowcy na zawieszeniu
pneumatycznynr z 3 pl*.
Dasaml

14. ó sropniowa rnechaniczna
skzynia biegÓw
svnchronizowana

15. kierownica regulowana rv

dwÓch płaszczyznach i z
blokada

16. zasłona kierowc.v_

17. zasłony okiennę
tkaninowe

18. wieszaki na szybkach
międzvokiennych

19. roleta szyby przedniej i
boczne'i kierowęv

20. tachografcy&owy

Żr. zespolony przełącani k świateł

7) nodreczna szafka kierowcv
Ż3. lustro wewnętrzne

24. zestalY kluczy, apteczka
doraznej pomocy' trÓjkąt

ostrzęgalYcz}':

'Ę saśnice 2szt
26. lampa przenośna

,rą Nawigacja

'ę GPS

?o podnośnik przenośny, klin
i stojak oraz przewód do
pomnowania kół

30. obudowy tablic
informacyj nych {tablice
ofutowe):

31. bagaŻniki wewnętrzne
podsufitowe

ą1 poszycia zewnętrzne odpome
na korozję ( blachy
chromoniklowę, tworąĄi/a
sztuczne, alum inium, lam inary,
im.):



33. Ę.llłięrzniki dachowe z funkc_ią
usaczelnialia \ł nętrza prz}
łłączanej klimat1zac.ii. rr.enry,lator

wy*ciągtlwy umieszcron; w tylnej
cześci aulotlu$u

34.
'ąYby 

bo$me, przednis i ąYlna
klejone do konstrukcji
nadwozia

ąi podłoga pohyta lłj'kladzi ną
anlvDoślizsowa

36. poszycie wewnęirzne ścian
bocznych i sufitu - ściany
bocae wykonane z pĘt
laminatowych, sufit

31. zestaw radiowy
(radioodtwarzacz CD ze
wzrnacniaczęm, zestaw
głgśników, ałteną rn i}rofon);

38. z€staw audio-video'
odrlvarz&cu DYD, I rnonitor
I5'' LCD

39. ogrzewani€ dachowe + tun€lE
wentylacyj ne i oświellen ie
indvwidualne

,t0. kołajezdne: min. R i9,5,
ogumienię bezdętkowe

{t1. instalacj a pneurnatyczna
wykonana z materiałów
odpornych na korozję z
osuszaczem i odolejaczem
powietrza

4Ż. instalacja elektryczna 24V

43. lusterka podgrzewane i

stero}vane elęktrvczn ie

4,{. Wycieraczki

45. osłonY podsilnikowe
46. koło zapaso"lve wraz z

zaTnocowanlem

41, halogeny przednie

48, światła do iazdv dziennei
j{9. światła przeciwmgielne tylue

50. zbiorni]i paliwa o pojemności
rnin. 140 I

51, autoalafin + immobiliser

dt eutobus szkolny - barqy
pomarańczorvej, omaczony
przodu i z ti,fu prostokątnymi
tablicami banv1 białej' z
napisem barw.v czarnej ,,

autobus szkolny"



5J. Autobus 36 miejsc rv pojeździe
dla 2l osótl
niepełnosprawnych rł tym dla
dwóch osob na rvózkach
inrvalidakich. Stanowiska dla
dwóch wózków inwptidzŁich
oraz platforma wjazdow"a dla
wózka inwatidzkiego
otrvięrana mechaniczn ie.

54. klimaryzator + szyby
termoizolacyj ne * konrvekory
+ tunęt€ }ventylac}łn€

ogrzewanie posĘowe
włączone w układ chłodzenia z
grzejnikiem nagrze wnicą s zyb 

"v-

przedaiej oraz kaloryferami rv
przestrze*i pasażerskiej

30. Aurobus na dzień dostawy
musi posiadać niezbędną
dokumentację, jak:
_ wyciąg ze świadectw'a
homologacji autobusu
bazowego, zgodnie z art.69
ust'l i 2 ustćtwy z dnia 20
czerwca 1997 r. Praws o ruchu
drogorvym (Dz. U. z 2005 r. Nr
iSB poz. 908 ze zm.);
- certyfikat zgodności
potwierłlzający spełnien ie
przez pojazd warunków
technicznych dot. norm emisji
spalin;
- dokument ponvierdzaj ący
prrystosowanie pojazdu do
przewozu osób
niepełnosprawnych zgodnie z
an. ó8 ust. 17 plit' 4 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Pralo
o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005 r. I'lr 108 poz. 908 ze
zm.); _ instrukcję (ksiązkę)
obsługi pojazdu;
- dokument gwarancyjny
iwsrystkie dokumenry do
rej estracj i wg obowią,zuj ącyc h
przepisów

Wymogi teclrniczne dotyczące
czynników, o ktÓrych mowa w
Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 maja
?0l lr. rv sprawie innycb niŻ
cena obowiązkovych
kąv"teriów oceny ofert w'

odniesieniu do niektórych
rodzajów zamórvień
publicmych {Dz. U. z 2001 I r.
Nr 96, poz.559):

?użycie €nergetycune
Cyki mi*szany
emisja spalix:
emisja C0?
emisja tlsnku azotu NOx
*misja węglo\łodorÓw I"'lC

emisja cząstek stałych

MJ/km

glkm
g/knl
glkm
glkm



}'[ar zuż.Ycie energĆąYc?n e

Ci'kl mieszany 288 MJlknr
max emisja CO: - 0,50 g/km
max emisja tlęn-ku azolu
f{Ox - 0,I8 g/km
max ernisja rvęglowodorÓw

Nie spełnienie chociłżby jednego z }Yymeg*nych parametrÓw, skutkorvłć będzie odreuceniern oferty.

dnia.. ,....2013 r.

Podpis i pi*częć inrielrna osab."_ - osób
uporvaŻnionej{ych} do reprĆZentowania lVykonłwcy

HC - 0'05 gllłm
rrrax emisja cząstek sta}ych
- 0.05 s/km

58. Crvarancja na cnly {lutobu$

min.3 lata bez limitu
Drzsbiesu kilomełrÓw

59. Gwarancja na l*kicr
min.2lata bez limitu
przebiesu kilometrów;

ó0. Gwaraxcja na perforację
nadwozia i płdwozia
min.6lat bez limitu
nrzebiesu kilonretró*'
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s WzÓr umowY llr ......'....t'.'.. 
Zalączniknr7 do sirvz

Żawarta w dniu "....20t3 roku w Gozdzie poiniędzy:

Gminą Gózd z siedzibą lv Gozdzie przy' ul. Radomskiej 7 .26 - 634 Gozd
REGON: ....... NIP:.
reprezentow anąprzez:
1......
Zwaną w dalszej części Umo*1' ,,Zarnawiaj{e}ffi'n,

a rlrmą
z siedzibą w .'.'........ ptzy ul' !..r......rrrr....'itrrr' wpisaną do rejestru
przedsiębiorcow krajowego rejestru sądowego prowaclzonego prz,ęz Sąd Rejonor,ly
dla.... pod numerem KRS.......
NIP........... REGON
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części Umorvy ,,Wykonawtą''

Wykonawca został wybrany zgodnie z wynikiem prowadzon ęgo pTzezZamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargrr

ńeograniczonego' na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. _ Prawo zanrówień
publicznych ( Dz, U. z 2010 r, Irir 113, poz. 759 ze zm.) i zostala z nim zawana umowa
następującej treści:

$ 1. Przedmiot l",mowY

1. Przedmiotem umowy jest zakup autobasu 36 miejsc w pĘeźclzie dła 2I asób
niepełnosprawnych w tym rIIg dwóch osób ną wózkoch inwalidzkich
o parametrach zgodnych ze specyfikacja istotryclr warunkór.v zamówienia i ofertązłozoną
przez Wykonawcę w ramach postępowania.

2' Wykonawca zobowięuje się dostarczyć przedmiot zamowięnia do siedziby
Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego rejestracji
i uzl.tkorvani & oraz dokumenty gw-arancyjne.

3. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest:

|jrząd Gminy
rry Goździe
ul. Radomska 7

26 _ 631Gózd
4. Dokumęntem potwierdzającym przyjęcie ptzezZantavłiającego przedmiotu umow}"będzie

Protokół zdawczo - odbiorczy' podpisany pruez obie strony.

$ 2. Gwarancja i serwis
1. Wykonawca grvaranĘe, że autobus jest &brycznie nowy! nieuz'vwany. wyproclukowany

w .''' roku, wolny od wad fizycznych i pravmych i posiada gwarancję producenta:
_ na cały autobus
- na powłokę lakiernic 7ą ' . . .
- na perforację nadwozia i podwozia ..,

2. Wykonav.ca zap*wni bezpłatny serwis gwarancyjny, na zasadach przewidzianych przez
producenta.

3.Przezcały okes gwarancji wszystkie czynności \łymagane do jej zachowania
a w szczegÓlności konserwacja' przegląd'v technicznę i serwis będą lłykonywane przez
Wykonawcę lub w innej autoryzowanej stacji senłisowej danej marki.

4. Usfugi zwięute z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przegląd'y techniczne
i serwis, będąrealizowane zgodnie z zaleceniami producenta Pojazdu.

5. W.vkonawca jest zoborł,iąpany do usunięcia w'ad zgłoszonych ptzez Zamawiającego
w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odpowiedniego zawiadomienia.



6. Wykonawca nie może odnrÓr.vić usrrnięcia rvad na swÓj koszt bez rrzglęclr-r rra rvysokość
zwięanych Z tym kosztów.

7. Gwarancja nie będzie obejmowała rvaclbędąc-vch następst\\,enr eksploatacji Pojazclu.

$ 3' Termin i sposób rerrlizacji
l.Wykonawca zobowiąztrie się dostarczyć przeclmiot umo\ł} rł' terrninie clo dnia l0 l*rvietnia

2013 r.
2. Załnawiający przed podpisaniem Protoko}u odbioru zastrzega sobie pralvo sprawdzenia

parametrÓrł'techniczn.vch dostarczonego przez rłykonalvcę Pojazdu r.v sposób Llzrun-v
przez Zamawiającego za wtaściw-l', rł'cęlu zbadania zgodności Pojazdu z umową.

$ ł. Cena
1. W zamian za dostaw'ę Pojazdu Zamawiającemu. Wykonawca otrzyma wy'nagrodzenie

wwysokości ''... . złnettotj. . . .......złbrutto(słowrrie:..'."... .'')
2. Wynagrodzenie. o ktorym mowa r.v ust.l zaspakaja rvszelkie roszczenia Wykonarvcy

wobec Zamai,viającego z t}ilłu w7konania umowy i obejmuje wszelkie koszty' z:wiązane
z jej realizacją.

$ 5. Rozliczenie dostawy
l. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokofu odbioru podpisaneg o pruez

upoważnionych przedstawjcieli obu stron.
2' Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie pózniej niz w ciągu

2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotownści do oclbioru przedmiotu
Umowy'.

3' Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonarria lęoricowęgo odbioru przedmiotu
zamÓwienia i podpisania protokołu odbioru po sprarvdzeniu całego dostarczonego sprzętu
w terminie do l4 dni od daty dostawl,.

4' W przypadku stwierdzenia przezZamawiającego niezgodności dostarczonego sprzętrt
ze Szczegółolvynn opisem przedmiotu zarnÓwienią lub ustetęk technicznyclr, Zanrawiający
niezwłocznie poinfonnuje W,vkonawcę o zaistniałej sytuacji. Wykonawca ma 48 godzin
na usunięcie ustersk, lub dostarczenie sprzętu zgodnego ze Szczegółor y-m opisem
przednriotu zamówienia .

5. lV prz1padku niewy'r,vią7yrvania się Wykonawcy z zil'aŻenpkt. 4. ma zastosowanie

$ 8 pkt. l.

1. Zarnawiający dokona zapłaty-*-''*u:I|xill,:trtrkonto \tr/ykonawcy w terminie
do 30 dni od dat-u- otrąmania przezZamawiającego prawidłorvo rłystawionej faktury waz
z protokółem odbioru końcowego.

2. Wykonawca rłystawi fakturę po otĘymaniu podpisanego protokohl odbioru o ktÓry'm

mowaw$5pktl.
3. Wykonaw.u-oś*iud.za, ze.!est płatnikiem podatku VAT.
4. Fakturę VAT nalezv wystawić na:

Gmina Gózd
ul. Radornska 7 , 26 - 634 Góad
NIPI ....'''rł.lr!..' REGON

5. Wykonawca oświadcza, Że zapłatę faktury naleŻy dokonać na konto wskazane na
prawidłowo wystar.vionej fakturze.

6'Zadatędokonania płatności strony będąurvazaĘ datę przekazania przezZamawiającego
polecenia do banku.

7. V/ razie zwłoki w zapłacie wy'nagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy prrysługują
odsetki w ustawolvej *ysokości.

$ 7. Reprezentacja
osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umo\'Ę' Są:
_ po stronię Zamawiającęgo: '

- po stronie Wykonawcy:



$ 8 Kary urno}Yne i odstąpienia ocl umorł'y
1. Wy_konawca zapłaci Zamax'iającemu karę umo\\ryłą w wysokości 0.5 9ó ceny'określonej

w $ 4 za kazd;" dzień zr.vłoki w w;*konaniu przedmiotu umou-a.
?. Wykonawca zapłaci Zarnalviającemu karę umowną w w1'sokości l0 % cen1, określonej,

w $ 4 jeżeli odstąpienie od unrowry nastapi z rvirry lezapej pcl stronie Wykonawcy.
3' Wykonawca wTreza zgodę na p$trącanie kar umownycb z urynagrł:dzenia okr'eślones$

w $ 4 umorł1''
4. ZasttzeŻęnie lub zapłata kar umorvnych nie ,"v.v-łącza p"rawa Zamaw'iającego do

dochodzenia odszkodorvania na zasadaclr ogóinvch. 
".

$ 9 Zabezpieczcnie naleźytego wykonania umo}Yy
l. Strony ustalają zabezpieczenie naleŻ1''tego $Tkonania umorły w wysokości 5%

r.rynagrodzenia W3.'konawcy brutto określonego r-v $ .ł ust.1 U.n:owy, tj. rv kwocie
zI (słownie: ......"''.....'. ............'zł )'

2.CałośÓ zabezpieczenia tj. ..,... zl została rł'rriesiona przęz Wykonawcę przed
podpisaniem umo\\y w formie

3,W trakcie realizacji Wnowy Wykonawca moze dokonaĆ zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mow& w art. 1 48 ust' 1 ( att" l49 ust. 1 ustawy Pzp).

4.Zmiana forrny wniesionego zabezpieczenia należ1tego wykonania umowy moŻe b-v_c

dokonana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznyclr.
5'Zmiana fo.my zabezpieczenia jest dokonyr,r'ana z zachowaniem ciągłości i bez

Znrniejszenia jego wysokości ( art.l-19 ust.3 ustalĘ"Pzp).
ó.Zw ro t zabezpieczenia nal eżyte go r.vykonani* umoty : ;

a) 70 ł/a ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ..........!.tt.... ....... ZI'
gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umo\Ęl, zostanie zrłolniona w ciągu
30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego
r.lykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek. ktÓre stanowiłyby
podstawę roszczeń Zamawiającego \ł stosunku do Wykonawc.'-.

b) 30 % *"artości z*bezpieczcnia tj. kwota zł zabezpieczająca
rcszczenia Zamawiającego z tytułu rękoj.mi za wady zurrócona zostanie nie później niz
'"r'ciagu 15 dniu po upłyrł'ie okresu rękojmi za wad1'''

c) Zamawiający wstrzyma się ze zwTotem części zabezpieczenia nalezytego rłykonania
ulnow}' o ktorej m{)wa w"ust.6 pkt. b, w przypadku kiedy Wykonar.vca nie usrrnął
w terminię stwierdzonych w trakcie odbioru rvad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

$ ls' Postanowienin końeowe
i' Umowa wchodzi r,v żvcie z dniem podpisania.
2.Zmiarty Umowy wyrnagają zachowania formy pisemnej pod ry'gorem niervazności.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanow'ień zawartej umo\\.Y w stosunlłu clo treściofeny,

na podstawie. ktÓrej dokonano wyboru Wykonawcy. chyba Że Zamawiający przewidziai
mozliwośĆ dokonania takiej zmian;l r.v ogłoszeniu o zamÓwięniu lub w Specyfikacji
Istotnych Warunkólv Zamówienia oraz określił warunki taki*j zmiany'
Zamawiający dopuszcza dokonanię zmian postanowień zarvartej umov\Y rv stosuŃtt do
treści ofeĘ, na podstawie której dokonano rvyboru wykonawcy w następujapych
sytuacjach:
1) Zrniana terminu realizacji umowY:

a) jezeli zmiana jest konieczna z polvodu działania si|v rvyŻszej tj. niez*7kłych
i nieprzewidzianych okoliczności niezalezn.v*ch od strony, która się na nie powołuje
i których konsekr.vencji mimo zachowania należytej staranności nie mozna było
uniknąć.

b) będziemozliwa w przypadku uzyskania przezZarnarviającego pozytyr.vnej zgody

PFRON iąl Warszawię na zmianę terminu wydatkowania i rozliczenia Środków
finansorłych przyznanych gminie na zakup autobusu 36 miejsc w pojeździe dla

2} osób niepełnosprawnych w tym dla dwoch csÓb na wÓzka*h inwalidzkich''



4. W sprai,vach rrieurcgulowan3'clr unrowąmają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaLv}'
* Prawo zanrÓwień publiczrrych. ustarvrv Kodeks Cpvilny oraz inne przepisy prawne
w{aściwe w przedmiocie ninie_iszej umow1'.

5' Ewentualne spory mogące wy'nikać z wykonania niniejszej umoĘY strony poddadzą
pod rozstrzygnięcie sądu wtaścirvego dla siedziby Zamawiającego.

6' Zamawiający nie wyfaza zgody na dokonanie cesji w'ierz'vtelności r'r1nikając5''ch
z realizacji Umowy na rłęez osÓb trzeciclr'

7' Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umow-r'w przy'padku zaistnienia
okoliczności. o ktÓr''_ch mo\ł? w art. 145 rrstallry_ z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Pratvo

zamówieri publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20i0 r' Nr 113' poz. 759 ze zm.).

B. Umovra została sporządzona w cztercch jednobrzmiących egzemplarzach" z czego trzy
egzenrplarze dla Żamawiającego. jeden dla wykonaw'cy .

ZAMAWIAJĄCY: .WYKO$iA\trCA:


