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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego: 20/2014 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: 

„Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystoici plynnych 
dla Miejskiego Przedskbiorstwa WodociggOw i Kanalizacji 

w Zdutiskiej Woli SpOlka z o.o." 

I. Nazwa i adres Zamawiajgeego 

Miejslcie Przedsicbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spolka z 0.0. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zduriska Wo1a, woj. lodzkie 
Tel. 43 823-31-97 wew. 21, fax 43 823 24 06, e-mail: mpwik@mpwikzdw.com.pl  
zarejestrowanym w Skdzie Rejonowym dla Lodzi-SrOdmiegcia w Lodzi, XX Wydzial Krajowego 
Rejestru Skdowego pod numerem 0000128732 • NIP 829-000-76-57 Regon 730335959 

II. Tryb udzielenia zamowienia 

Przetarg nieograniczony 
Postcpowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowien Miejskiego 
Przedsicbiorstwa Wodocikgow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spolka z 0.0. dostcpnym 
na stronie internetowej Spolki : wvvw.mpwikzdw.com.pl   

In. Opis przedmiotu zamowienia 
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dostawg nowego samochodu asenizacyjnego: sztuk 1 
spelniajkcego nastcpujkce wymagania: 
Podwozie:  

1. Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji 2014, 

2. Podwozie dwuosiowe 4x2, 
3. Dopuszczalna masa calkowita pojazdu rowna 11990 kg, 

1110 	4. Kabina krotka dzienna, dwumiejscowa ze stalowym zderzakiem, barwionk szybkprzednik 
ogrzewank elektrycznie oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi. 

5. Kabina malowana fabrycznie na kolor RAL 5011. 

6. Ohio w tylnej gcianie kabiny. 
7. Lusterka glOwne i szerokokktne ogrzewane elektrycznie, 

8. Sterowane elektrycznie lusterka glowne, 

9. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, 
10. Fotele ze zintegrowanym zaglowkiem i trzypunktovvym pasem bezpieczefistwa. 
11. Centralny zamek drzwiowy z funkcjk kontroli gwiatel zewnctrznych, 
12.Dwa kluczyki z pilotem, 
13.Przezroczysta, zewnctrzna oslona przeciwsloneczna nad przednik szybq, przydymiona. 
14. Dwureflektorowe halogenowe gwiatla przednie z odpornymi na uderzenia kloszami. 
15.Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego. 
16. Montowane w zderzaku gwiatla przeciwmgielne. 
17. Wywietrznik dachowy rccznie sterowany. 
18.Uklad kierowniczy lewostronny wspomagany hydraulicznie, kierownica regulowana w 

dwOch plaszczyznach. 



19.Rccznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacjkpowietrza. 

20. ZIkcze do systemu zarzadzania flotk. 

21. Tachograf cyfrowy. 

22. Radioodtwarzacz USB. 

23. Tempomat. 
24. Asystent wydajnogci kierowcy, ktorego zadaniem jest wsparcie kierowcy w osiagnicciu 

najbardziej ekonomicznego stylu jazdy. 

25. Elektroniczny uklad kontroli stabilnogci jazdy. 

26. Akustyczny, ostrzegawczy sygnal cofania z wylkcznilciem bezpieczenstwa. Swiatlo cofania. 

27. Immobiliser. 
28. Og przednia - paraboliczne zawieszenie piOrowe, wyposa2one w amortyzatory i stabilizator. 

Maks. obcikZenie min. 5 ton. 

29. Tylna og napcdzana z jednkredukcjk i 2-miechowym zawieszeniem pneumatycznym 
sterowanym elektronicznie, wyposaZonynn w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciaZenie 

min. 9,7 tony. 
30. Opony caloroczne z bieknIciem uniwersalnym pozwalajkcym poruszao siq po drogach 

utwardzonych asfaltowych i gruntowych. 

31. Rozmiar opon 285/70 R19.5. 

32. Pelnowymiarowe kolo zapasowe z bieZnikiem identycznym jak opony na osi kierowanej. 

33. Silnik wysokoprc2ny o pojemnogci min. 6,5 1 max. 7 1. 

34. Moe min. 160 kW, maks. moment obrotowy min. 850 Nm. 

35. Emisja spalin Euro 6. 
36. Spelnienie normy emisji spalin przy zastosowaniu grocika Ad-Blue. 

37. Rcczna skrzynia bieg6w, 6 biegow z nadbiegiem. 

38. PrzeloZenie tylnej osi odpowiednie dla przeznaczenia pojazdu. 

39. Napcdzana og tylna z mechanicznkblokadkmechanizmu ro2nicowego. 

40. ASR. 
41. Turbosprc2arka ze zmiennk geometria. 

42. Hamulce tarczowe na obu osiach. 

43. ABS. 
ID 	44. Hamulec wydechowy. 

45. Rozstaw osi 3750 - 3850 mm. 
46. Wydech do gory za kabink 

47. Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemnogci min. 170 litrow zamykany na kluczyk. 

48. Zbiornik Ad-Blue min. 25 litrow zamykany na klucz. 

49. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochod z tylu pojazdu. 

50. Fabryczna przystawka odbioru mocy dostosowana do zabudowy. 
51. Pojazd przystosowany do pracy przez caly rok w warunkach klimatycznych typowych dla 

Polski. 
52. Podgrzewany filtr paliwa, 
53. Wiot powietrza na dachu kabiny. 

54. Gwarancja na caly pojazd min. 24 miesi4ce. 

55. Homologacja na pojazd kompletny. 

56. Wyposatenie dodatkowe: 
- apteczka, 
- ganica, 



- podstawowy zestaw narzcdzi m.in. do zmiany kola, 

- kamizelld odblaskowe 2 szt. 
- podno6nik hydrauliczny dostosowany do DMC pojazdu. 

Zabudowa:  

1. Zbiornik oZebrowany wevarctrznie, blacha grubogci min. 6 mm 

2. Falochrony wewnktrz zbiomika 
3. Caikowita pojemno§6 zbiomika min 6 000 1 
4. Tylna dennica otwierana i ryglowana mechanicznie 
5. Plynowskaz rurowy 
6. Potr6jny system zaworow odcinajkcych zabezpieczajkce kompresor przed zalaniem 

7. Zawor klapowy sterowany pneumatycznie zabezpieczajkcy kompresor przed zalaniem w 
czasie jazdy 

8. Zespol przygotowania powietrza skiadajkcy sic z: 
• bloku zaworowego, 
• filtra powietrza z automatycznym odwadniaczem, 
• regulatorem ci§nienia 
• smarowniczki 

9. Manowakuometr i zawOr bezpieczenstwa 
10.Pompa ssawna przystosowana do pracy ciggiej o wydatku min 480 m 3/h 

11. Wydajnoge pompy ssawnej zapevvniajkca pompowanie z min. 6 m 
12.Zaw6r spustowy sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy obsiugiwany przez 

jednk osobc 
13. Odstojnik o pojemnoAci min 40 litrow 
14.Kompresor napcdzany mechanicznie od PTO podwozia 
15. Cignienie robocze 0,045 MPa 
16.Maksymalne podcignienie — 0,08 IN,Va 
17. Zbiomik mocowany do ramy podwozia poprzez ramc pogrednik 
18. Przyikcza do wcZy 0 110mm 
19. Koryta na we wykonane z aluminium po obu stronach cystemy, umoZliwiajkce przewoz co 

najrnniej 2 wcZy o diugoki 10 m 
20. Czas napeiniania zbiornika (z gl. 2 m) max 6 min. 

O 	
21. Sterowanie urzkdzeniem pneumatyczno-rcczne 
22. Kolor zbiornika RAL 5011 
23. Max glcbokoge ssania min. 6 m 
24. Wkt ssawny o grednicy 110 mm i dig. 10 m szt. 2 
25. Zolta lampa ostrzegawcza umieszona w tylnej czcgci cystemy 
26. Producent cystemy musi posiadad wdroZony i certyfikowany system zarzkcizania jakokik 

ISO w zalcresie projektowania, produkcji, sprzedaZy i serwisu urzgdzen komunalnych — kopia 
certyfikatu zalkczona do oferty 

Pozostale wymagania Zamawiajacego:  
1. Wymagane dokumenty przy dostawie: 

- instrukcja obslugi dla podwozia i zabudowy 
- karta gwarancyjna podwozia i zabudowy 
- dokurnenty umotliwiajace rejestracje pojazdu, zgodnie z obowikzujkcymi przepisami. 

2. Pojazd musi speinia6 wymogi: 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym. 
- Rozporzkdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagan dla pojazdow 

asenizacyjnych 



3. Dostawca zobowiftzuje sic na swOj koszt do przeszkolenia min. 2 osob w zakresie obslugi i 
eksploatacji pojazdu. 

4. Dostawca dostarczy na swoj koszt kompletny pojazd do siedziby Zamawiajkcego gdzie nastqpi 
odbior koncowy. 

5. Termin platnoki za dostawc : 30 dni po protokolarnyrn odbiorze pojazdu oraz otrzymaniu przez 
Zamawiajkcego faktury VAT, the przevviduje sic zaliczek. 

6. Dostawca zapewni bezplatne dojazdy do wszystkich przeglaclOw serwisowych i napraw 
gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji ( dotyczy zabudowy). 

7. Dostarczenie wykazu czcgci i ukladow, ktore the sk objcte gwarancjk. 
8. Wystawienie karty gwarancyjnej na przedmiot zamowienia. 
9. Zamawiajacy the ponosi odpowiedzialnoki za szkody wyrzkdzone przez Dostawcc podczas 

wykonywania przedmiotu zamowienia. 

IV. INFORMACJA NA TEMAT CZOCI ZAMOWIENIA ORAZ MOZLIWOkI 
SKLADANIA OFERT CZOCIOWYCH, WARIANTOWYCH, 
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ ZAMOWIEN UZUPELNIAJACYCH 

• Zamowienie na1e2y traktowae jako caloge. 
2. ZamawiaAcy the dopuszcza sklaciania ofert czcgciovvych. 
3. Zamawiajkcy the przewiduje aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiajkcy the dopuszcza mo2liwoki zlotenia ofert wariantowych. 
5. Zamawiajkcy the dopuszcza mo2liwogci udzielenia zamowien uzupelniaja_cych. 

V. Termin rearizacji zamowienia: 

1. Zatnowienie na1e2y wykonao w terminie do: 15.11.2014 r. 

VI. Informacja na temat moiliwoici skiadania oferty wspolnej przez dwa lub wigcej 
podmiotow oraz uczestnictwa podwykonawcow 

1. Dostawcy mom wspolnie ubiegae sic o udzielenie zatnowienia na warunkach 
okreglonych w art. 12 Regulaminu Udzielania Zamowieri MPWiK w Zdutiskiej Woli 
Sp. z 0.0. tj.: 
1) Dostawcy wspolnie ubiegakcy sic o zamowienie obowivani sk ustanowie 

• pelnomocnika do reprezentowania ich w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo 
reprezentowania w postcpowaniu i zawarcia umovvy w sprawie zam6wienia 
publicznego. Do oferty nalety dolaczye peinomocnictwo skutecznie udzielone przez 
Dostawcow wspolnie ubiegajkcych sic o zamowienie, okreglajkce zalcres 
umocowania. Zaleca sic, aby Pelnomocnikiem byl jeden z Dostawcow wspolnie 
ubiegakcych sic o udzielenie zamowienia. 

2) Wszelka korespondencja prowadzona bcdzie wylkcznie z Pelnomocnikiem. 
3) Oferta musi bye podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywala wszystkich 

Dostawcow wystepujqcych wspolnie. 
2. Dostawcy wspOlnie ubiegajgcy sic o udzielenie zamowienia, w przypadku wyboru 

zlo2onej przez nich oferty, ponoszq solidarna_ odpowiedzialnoge za wykonanie umowy 
oraz za wniesienie zabezpieczenia na1e2ytego wykonania umowy, jeZeli jest wymagane. 

3. W przypadku wyboru oferty zlo2onej przez Dostawc6w wspolnie ubiegajacych sic o 
udzielenie zamowienia, Zamawiajqcy przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia 
publicznego ( po ostatecznym rozstrzygnicciu ewentualnych procedur odwolawczych ) 
za2ada przedloZenia potwierdzonej kopii umowy regulujacej wspolpracc tych 
Dostawcow (np. umowa konsorcjum, umowa spoiki cywilnej itp.), zawierajgca, w swojej 
tregci nastcpujqce postanowienia: 
1) okreglenie celu gospodarczego, 



2) okreglenie, ktory z podmiotow jest upowa:zniony do wystepowania w imieniu 
pozostalych przy realizacji w/w zamowienia, 

3) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujkcego okres realizacji przedmiotu 
zamowienia, 

4) zakaz zmian w umowie w zakresie celu gospodarczego oraz solidamej 
odpowiedzialnoAci uczestnikow konsorcjum w okresie realizacji przedmiotu 
zamowienia, 

VII. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania 

tych warunkow 

1. 0 udzielenie zamowienia mogkubiegat sic Dostawcy, ktorzy spelniajkwarunki dotyczkce: 
- posiadania uprawnieli do wykonywania okre§lonej dzialalnoki lub czynnoki, je2eli przepisy 
prawa nakladajk obowikzek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i dogwiadczenia, 
- dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zam6wienia ( wykonania przeglkdow i napraw gwarancyjnych), 

•
- sytuacji ekonomicznej i finansowej 
- the podleganiu wykluczeniu z postcpowania na podstawie punktu XXII niniejszej specyfikacji 

2. Dostawcy, ktOrzy the wykatk spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu podlegat bcdk 
wykluczeniu z udzialu w postcpowaniu. Ofertc Dostawcy wykluczonego uznaje sic za 
odrzucona, 

3. Ocena spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu dokonana bedzie w oparciu o dokumenty 
zlo2one przez Dostawcc w niniejszym postcpowaniu metodkwarunku granicznego — 
spelnia / nie spelnia 

VIII. Dokumenty bezwzglcdnie wymagane ( brak ktoregokolwiek z pothiszych dokumentow 
spowoduje odrzucenie oferty ) 

1. Wypelniony i podpisany Formularz ofertowy - Zalqcznik nr 1 
2. Podpisane ogwiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postcpowaniu — Zalqcznik nr 2 
3. Podpisane ogwiadczenie Dostawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z postcpowania — 

Zalqcznik nr 3 
4. Aktualny odpis z wlakiwego rejestru lub alctualnkinformacjc z Centralnej Ewidencji Informacji o 

• Dzialalnoki Gospodarczej, je2e1i odrcbne przepisy wymagajk wpisu do rejestru w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 13 Regulaminu Udzielania 
ZamOwien MPWiK w Zduliskiej Woli Sp. z 0.0. wystawiony the wczegniej nit 6 miesiccy przed 
uplywem terminu skladania vvnioskow o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie 
zamowienia albo skladania ofert, a w stosunku do osOb fizycznych oSwiadczenie z zakresie art. 13 
Regulaminu Udzielania Zamowith MPWiK w Zduliskiej Woli Sp. z 0.0. 

5. Aktualne za:svviadczenie wlaciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajkce, 2e 
Dostawca the zalega z oplacaniem podatk6w lub zagwiadczenie 2e uzyskal 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty znleglych platnoki 
lub wstrzymanie w calogci wykonania decyzji wlakiwego organu — wystawione nie 
wczegniej nit 3 miesikce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie 
do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert 

6. Aktualne zagwiadczenie wlakiwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spolecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajkce, 2e Dostawca the 

zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub 
potwierdzenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie 
na raty zaleglych platnoki lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlakiwego 
organu — wystawione nie wczaniej ni2 3 miesikce przed uplywem terminu skladania 
wnioskOw 0 dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo 



skladania ofert. 
7. Kserokopia oplaconej polisy OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajkcy, 

te Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoAci cywilnej w zakresie prowadzonej 
c1zia1a1nogci. 

8. Informacja o przynaletno§ci do grupy kapitalowej 

9. Jeteli Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytoriurn Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedklada: 

a) dokument wystawiony w kraju, w ktOrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania 
potwierdzajkcy, te: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlogci — wystawiony the wcze§niej 
ni2 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu 
w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert 

- the zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i 
zdrowotne albo te uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztotenie 
na raty zaleglych platno§ci lub wstrzymanie w calogci wykonania decyzji wlaciwego 
organu — wystawiony nie wczegniej ni2 3 miesikce przed uplywem terminu skladania 
wnioskOw o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo 
sIdadania ofert 

- the orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sic o zamowienie - wystawiony the 
wczegniej nit 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania wnioskOw o dopuszczenie 
do udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert 

b) zagwiadczenie wia§ciwego organu skdowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczk w zakresie 
okreglonym w art. 13 Regulaminu Udzielania Zamowien. MPWiK w Zduriskiej 
Woli Sp. z 0.0. — wystawione the wczegniej nit 6 rniesiccy przed uplywem terminu 
skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postcpowaniu o udzie1enie 
zamOwienia a1bo skladania ofert — albo ogwiadczenie zlotone przed notariuszem, 
wlagciwym organem skdowym, achninistracyjnym albo organem samorzkdu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
ktOrym Dostawca ma siedzibc lub miejsce zamieszkania, jeteli w miejscu zamieszkania osoby 
lub w kraju w ktorym Dostawca ma siedzibc lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sic takiego 
zagwiadczenia. 

• Dostawca mote polegae na wiedzy i dogwiadczeniu, potencjale technicznyrn, osobach 
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno§ciach finansowych innych podmiotow, 
niezaletnie od charakteru prawnego lkczkcych go z nimi stosunkOw. Dostawca w takiej 
sytuacji zobowikzany jest udowodnie Zamawiajkcemu, i bcdzie dysponowal zasobami 
niezbcdnymi do realizacji zam6wienia w szczegOlnoki przedstawiajkc w tym celu pisemne 
zobowikzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbcdnych zasobow na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia. Jeieli podmioty z kterych zasob6w 
Dostawca bcdzie korzystal 1304 braly udzial w realizacji czvAci zamowienia, 
Zamawiajqcy iqda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow ogwiadezenia o 
braku podstaw do wykluezenia. 

UWAGA: 
1. Oferty bez wymaga.nych w/w dokumentow lub z dokumentami zlotonymi w niewlakiwej 

formie beclk odrzucone bez poddawania ocenie. 
2. W przypadku wspolnego ubiegania sic o udzielenie niniejszego zamowienia dwoch lub 

wiccej Dostawcow w ofercie muszk bye ziotone przedmiotowe dokumenty dla katdego z 
nich 

a) wyjktek stanowi Zat. Nr 2 - Ogwiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkOw udziatu w 
postepowaniu - w tym przypadku mote bye zlotone o§wiadczenie przez katdego z 



Dostawcow — je§li katdy z nich spelnia wszystkie warunki samodzielnie, albo mote bye 
ziotone wspolnie, lecz w takim przypadku oiwiadczenie musi bye zlotone i podpisane 
przez peinomocnika lub przez osoby reprezentujace wszystkich Dostawc6w 

IX. Sposob przygotowania oferty 

1. Forma oferty: 
- Pisemna pod rygorem niewatno§ci w jezyku polsidm 
- Ofertg stanowi druk „Formularz ofertowy" z zalacznikami i wymaganymi dokumentami 

- Dostawca zobowiazany jest przedstawie oferte zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
przetargowej 

- Zalecane jest, aby wszystkie strony oferty byly kolejno ponumerowane 
- notenie przez Dostawce wiccej nit jednej oferty lub oferty zawierajacej rozwiazania 

alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 
Osoby wskazane w dokumencie upowatniajacym do wystepowania w obrocie prawnym lub 
posiadajace pelnomocnictwo musza zlotye podpisy na: 

- wszystkich stronach oferty, 
- zalacznikach oraz w miejscach, w ktOrych oferent nathosi zmiany 

W przypadku gdy dostawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi bye dolaczone 
pelnomocnictwo posiadajace zalcres i podpisane przez osoby reprezentujace Dostawce. 
W przypadku ziotenia kserokopii, pelnomocnictwo musi bye potwierdzone za zgodnoge z 
oryginalem przez osoby udzielajace peinomocnictwa. 
- Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Dostawca mote zastrzec w ofercie (o§wiadczeniem zawartym w 
Formularzu oferty), i Zamawiajacy the bedzie mogi ujawnie informacji stanowiacych tajemnice 
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
UWAGA — TAJEMNICA PRZEDSIkBIORSTWA ! 
Informacje skladane w trakcie postepowania, stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa 
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co ktorych Dostawca zastrzega, te 
nie mogabye udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza bye oznaczone klauzul „Nie 
udostepniae innym uczestnikom postepowania. Informacje stanowiatajemnice przedsiebiorstwa w 
rozumieniu art. llust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. z 1993 r. Nr 47, 
poz. 211 z p&n. zm.)" i dolaczone jako odrebna czego, the ziaczona z oferta w sposOb trwaly. 

• 2. Forma dokumentow 
Wymagane dokumenty nalety przedstavvie w formic oryginalow lub kserokopii. 
Dokumenty ziotone w formie oryginalow musza bye parafowane przez jedna z ()sob 
podpisujacych oferte. Dokumenty ziotone w formie kserokopii musza bye opatrzone klauzula 
„ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM" i po§wiadczone za zgodnoge z oryginalem przez 
Dostawce. 
W przypadku gdy Dostawce reprezentuje pelnomocnik, do oferty nalety dolaczye 
pelnomocnictwo, z ktorego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

firmy. 
Pelnomocnictwo powinno bye dolaczone w formie oryginalu lub kopii po§wiadczonej notarialnie. 
Zamawiajacy zatada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokurnentu 
wytacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Dostawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi watpliwo§ci co do jej prawdziwo§ci, a Zamawiajacy the mote sprawdzio jej 
prawidlowo§ci w inny sposob. 
W przypadku sIdadania oferty przez spOlke cywilna lub konsorcjum ( oferta laczna ) ziotona 
oferta winna bye podpisana przez wszystkich wspolnikOw lub ich petnomocnikow ( dolaczone 
pelnomocnictwo ), powinna zawierae vvypisy z rejestrow przedsiOiorstw oraz regon i NIP. 
Uprawnienia za§ do jednoosobowego reprezentowania spólki cywilnej winny wynikaa z 
umowy 



Zlotenie dokumentu w niewlakiwej formie ( np. the pogwiadczone przez Dostawcc za zgodnoge z 
oryginalem odpisy lub kopie ) traktowane bedzie jak jego brak. 
Wszellde tIumaczenia na jczyk polski powirmy bye potwierdzone przez przysicglego tlumacza. 
Dostawcy ponoszqwszellde koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloteniem oferty. 

X. Sposob udzielania wyja§nieli oraz porozumiewania sic z Dostawcami 

1. (Mwiadczenia i dokumenty oraz wszelkie informacje Zamawiajqcy i Dostawcy przekazujft 
na bietqco, pisemnie, faksem lub drogqelektronicznq we wszystkie dni robocze od 
poniedzialku do piqtku w godzinach od 7.00 do 15.00 

2. Jeteli Zamawiakcy lub Dostawca przekazujq ogwiadczenia, dokumenty oraz informacje 
faksem lub drogq elektronicznq, katda ze stron na tqdanie drugiej niezwlocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Adres na jaki nalety przeka7ywae korespondencjc do Zamawiajqcego: 
MPWiK w Zduriskiej Woli Sp. z o.o., 98-220 Zduriska Wola, ul. Krolewska 15 
fax: 43 823 24 06, e-mail: mnwikAmuwiladw.com.pl  

4. Niniejsze postcpowanie odbywa sic w jezyku polskim, w zwiqzku z czym wszelkie pisma, 

•
dokumenty, ogwiadczenia skladane w trakcie postcpowania migdzy Zamawiajqcym a 
Dostawcami muszq bye sporzadzane w jczyku polsldm. Dokumenty sporzqdzone w 
jczyku obcym sq sIdadane wraz z tlumaczeniem na jczyk polski. 

5. Obowiqzek faktycznego dorcczenia Zamawiajqcemu korespondencji zwiqzanej z 
niniejszym postcpowaniem obciftta wylqcznie Dostawcc, ktOry ponosi skutki 
niedorcczenia korespondencji, w tym skutki awizowania bez wskazania na dokumencie 
avvizo, it korespondencja dotyczy niniejszego postcpowania. 

6. Dostawca mote zwrOcie sic do Zamawiajacego o wyjagnienie treki SIWZ. Zamawiajftcy 
udzieli wyjakien, jeteli prtAba o wyjagnienie wplynie do Zamawiajqcego do 6 dni 
przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia 14.08. 2014 r. do godz. 15.00 

7. Trek zapytan Dostawcy (bez ujawniania rodla) i odpowiedzi Zamawiajacego bcd4_ 
zamieszczane na stronie intemetowej Zamawiajqcego: www.mpwikzdw.com.pl   
w zwiqzku z powy2szym zaleca sic gledzio zmiany na w/w stronie intemetowej. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mo2e przed uplywem terminu skladania ofert 
zmienie tre§o specyfikacji istotnych warunkew zamowienia. Dokonanqzmiane specyfikacji 
Zamawiajqcy zamieszcza na stronie intemetowej oraz przekazuje niezwlocznie wszystkim 
Dostawcom, ktorym przekazano specyfikacjc istotnych warunkow zamowienia. 

• 9. JeZeli w wyniku zmiany treki specyfikacji istotnych warunkow zarnowienia 
nieprowadzqcej do zmiany treki ogloszenia o zamowieniu jest niezbcdny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajqcy przedluta termin skladania ofert 
i informuje o tym Dostawcow, ktorym przekazano specyfikacjc istotnych warunkow 
zatnOwienia, oraz zamieszcza informacjc na stronie internetowej. 

10.Zamawiajqcy the przewiduje zwolywania zebrania wszystkich Dostawcow w celu 
wyjagnienia wqtpliwoki dotyczqcych treki SIWZ. 

11. Przedstawicielem Zamawiajqcego uprawnionym do bezpogredniego kontaktowania sic z 
Dostawcami w dni robocze w godz. 7.00 — 15.00 jest : 

1. Boguslaw Przytula — specjalista ds. transportu 
tel. 43-823-31-97 wew. 41, e-mail: bogdan.przytula@mpwikzdw.com.D1  

2. Jerzy Kubiak — z-ca kierownika dziaht technicznego i sieci wod-kan 
tel. 43-823-31-97 wew. 38, e-mail: jerzyk@mpwikzdw.com.pl  

XI. Waluta w jakiej beck prowadzone rozliczenia zwiqzane z realizach niniejszego zamriwienia 

Wszelkie rozliczenia zwikzane z realizacjqzarnOwienia, ktOrego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane bcdg w zlotych polskich PLN. 



XII. Miejsce i termin skiadania ofert 

1. Ofertc nalety zlotyd do dnia 19.08.2014 r. do godz. 10.00 w sekretariacie ( I pictro 
Miejskiego Przedsicbiorstwa WodociggOw i Kanalizacji w Zdtuiskiej Woli Sp. z 0.0. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdutiska Wola lub przeslae poczta w powy2szym terminie w 

nieprzejrzystej i zaldejonej kopercie z dopiskiem: 
„Zakup I dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystoici plynnych dla 
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodockgew i Kanalizacji w Zdunskiej Woli SpOlka z 0.0." 
Nie otwierae pried dniem 19.08.2014r., do godz. 10:15" zaadresowanej na Miejskie 
Przedsicbiorstwo WodociagOw i Kanalizacji w Zdueskiej Woli Sp. z 0.0. 
ul. KrOlewska 15, 98-220 Zdunska Wola 

2. Katda zloZona lub przeslana oferta zostanie opatrzona data i godzinkjej zloZenia a take 
liczba dziennika, pod ktara zostala zarejestrowana. 
Oferty zioione po terminie bcd4 zwrecone bez otwierania. 

3. W przypadku nieprawidlowego zaadresowania bib zamkniccia koperty Zamawiajacy nie 
bierze odpowiedzialnogci za zle skierowanie przesylki i jej przedterminowe otwarcie. 

• XIII. Zmiany lub wycofanie zioionej oferty 

1.Skutecznoge zmian lub wycofania zloZonej oferty. 
Dostawca moZe wprowadzie zmiany lub wycofae zloZona_ przez siebie ofertc. Zmiany lub 
wycofanie zlotonej oferty sa skuteczne tylko werwczas, gdy zostaly dokonane przed uplywem 
terminu skladania ofert. 

2. Zmiana zloZonej oferty. 
Zmiany, poprawki bib modyfikacje zloZonej oferty musza bye zIo2one w miejscu i wedlug zasad 
obowikzujacych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajace 
zmiany naleZy dodatkowo opatrzyo dopiskiem "ZMIANA". W przypadku zloZenia kilku 
„ZMIAN" kopertc (paczkg) kaZdej „ZMIANY" nale2y dodatkowo opatrzye napisem 
„zmiana nr 	". 

3. Wycofanie zio2onej ofetty. 
Wycofanie zlotonej oferty nastcpuje poprzez zlo2enie do Zamawiajacego pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na pigmie przedstawiciela Dostawcy. 
Wycofanie nale2y zloZyo w miejscu i wedlug zasad obowiazujqcych przy skladaniu oferty. 
Odpowiednio opisank kopertc (paczkc) zawierajaca powiadomienie nale2y dodatkowo opatrzya 

O 	dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIV. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 19.08.2014 r. o godz. 10.15 w siedzibie Miejskiego 
Przedsicbiorstwa Wodociagew i Kanalizacji w Zduliskiej Woli Sp. z 0.0. 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdunska Wo1a — sala konferencyjna ( w podworku 

2. Oferty, ktore wplyna do Zamawiajacego w okreglonym terminie zostanq otwarte 
kornisyjnie. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpogrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwotc, jakk 
zamierza przeznaczye na sfinansowanie zamowienia. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje sic nazwy ( firmy) oraz adresy Dostawcow, a tak2e informacje 
dotyczace ceny ofeity. 
Informacje zostana odnotowane w protokole postcpowania przetargowego. 

5. Na pisemny wniosek Dostawcow, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 
Zamawiajacy przekazuje im niezwlocznie informacje, o kterych mowa powy2ej. 

6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie bcda otwierane kopeity (paczki) zawierajace 
oferty, ktorych dotyczy „WYCOFANIE". Takie oferty zostanq odeslane Dostawcom 
bcz otwierania. 



7. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostank otwarte przed otwarciem 
kopert (paczek) zawierajkcych oferty, ktOrych dotyczk te zmiany. Po stwierdzeniu 
poprawnoki procedury dokonania zmian, zmiany zostank dolkczone do oferty. 

8. Badanie ofert odbywa sic na posiedzeniu niejawnym komisji przetargowej. 
9. W toku badania ofert komisja sprawdza oferty pod kktem zaistnienia przeslanek do 

odrzucenia oferty bkdt wylduczenia Dostawcy z postcpowania. 
10. Komisja dokonuje wyboru oferty spogrod ofert nie odrzuconych. 

XV. Termin zwiqzania z ofertq 

Dostawca pozostaje zwikzany z ofertkprzez okres 30 dni. Bieg terminu zwikzania z ofertk 
rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert. 
W uzasalnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed uplywem terminu zwikzania 
ofertq, Zamawiajkcy zastrzega sobie motliwok, jednorazowego zwrocenia sic do 
Dostawc6w o wyratenie zgody na przedlutenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dlutszy jednak nit 30 dni. 

• XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenc oferty stanowi calkowite wynagrodzenie brutto Dostawcy za realizacjc przedmiotu 
niniejszego zamowienia. Jest to cena ryczaltowa. 

2. Podana w ofercie cena musi bye wyratona w PLN. Cena musi uwzglcdniao wszystkie 
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowae wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca 
z tytulu naletytej oraz zgodnej z obowikzujkcymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamOwienia. 

3. Cenk oferty jest kwota wymieniona w Formularzu oferty. 
4. Do wyliczenia ceny nalety przyjke stawkc naletnego podatku VAT w vvysokoki 23%. 

Jeteli zlotono ofertc, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowikzIui podatkowego 
Zamawiajkcego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug w zakresie 
dotyczkcym wewnktrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajkcy w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, kt6ry mialby 
obowikzek wplacie zgodnie z obowikzujaccymi w Polsce przepisami. 

5. Przyjmuje sic, it Dostawca dokladnie zapoznal sic ze szczegolowym opisem przedmiotu 
zamowienia i wkalkulowal wszystlde koszty zwikzane z jego realizacjk 

• 6. Spos6b zaplaty za realizacjc niniejszego zamOwienia, okre§lony zostal w Zalkczniku nr 4 do 
niniejszej srwz - wzer umowy w sprawie zamowienia 

XVH. ICRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiajkcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore zostank zlatone przez Dostawcow 
the wykluczonych przez Zamawiajkcego z niniejszego postcpowania i nie zostank 
odrzucone przez Zamawiajkcego. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1) CENA — waga 100% 

Oceniajkc oferty Zamawiajkcy bedzie bral pod uwagg cenc brutto wykonania zamowienia. 
2) Oferta najkorzystniejsza spo§rOd ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktow. 

Pozo stale proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 

Najnitsza oferowana cena 
Wartok punktowa — 	 x 100% 

Cena z oferty badanej 
3) Zamawiajkcy bcdzie wyliczal wartoge punktowk do dwoch miejsc po przecinku 



4) Niniejsze zamowienie zostanie udzielone temu Dostawcy, ktorego oferta uzyska 
najwy2sza, liczbe punk-tow. 

5) Jeteli Zamawiajacy nie mo2e dokonari wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglcdu na 
to, 2e zostaly zio2one oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie 
Dostawc6w, ktorzy zlo±yli te oferty, do ziotenia w terminie okreglonym przez 
Zamawiajgcego ofert dodatkowych. 

6) Dostawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mon zaoferowae cen wytszych ni 
zaoferowane w zlo2onych ofertach. 

7) Jeteli zlo2ono ofertc, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowigzku 
podatkowego zamawiaja_cego zgodnie z przepisarni o podatku od towarow i uslug 
w zakresie dotyczftcym wevvnatrz wspolnotowego nabycia towar6w, Zamawiajacy 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarow 
i uslug, ktory mialby obow*ek wplacia zgodnie z obowikzujacymi w Polsce 

przepisami. Powy2sze wynika z koniecznogci ustalenia kwoty, ktora bcdzie real/lie 
obcia2ala budtet Zamawiajacego z tytulu realizacji zam6wienia. 

XVIII. Oferta z raigeo nisk4 cenq 

• 1. Zamawiaja_cy w celu ustatenia, czy oferta zawiera ra2a_co niskq cenc w stosunku do 
przedmiotu zamowienia, zwraca sic w formie pisemnej do Dostawcy o udzielenie w 
okreglonym terminie wyjagnieri dotycza_cych elementow oferty majqcych wplyw na 
wysokoge ceny. Nieziotenie wyjagnieri w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego 
spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Zamawiajacy, oceniaja_c wyjagnienia, welmie pod uwagg obiektywne czynniki, 
w szczegolnoki oszczcdnoge metody wykonania zamOwienia, wybrane rozwivania 
techniczne, wyjqtkowo sprzyjajace warunki wykonywania zamowienia dostcpne dla 
Dostawcy oraz wplyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrcbnych przepisow. 

3. Zamawiajacy odrzuca ofertc Dostawcy, ktory the zloty' wyjagnien lub je2eli dokonana 
ocena wyjagnieri wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 2e oferta zawiera ra2qco 
niska_cenc w stosunku do przedmiotu zamOwienia. 

XIX. Uzupelnienie oferty 

Zamawiaja_cy wezwie Dostawcow, Ictorzy w wyznaczonym terminie nie zloy1i ogwiadczen i 
dokumentow potwierdzaja_cych speinienie warunkow udzialu w postcpowaniu lub ktOrzy z1o2y1i 

• dokumenty zawierakce blcdy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ze mimo ich 
uzupetnienia oferta Dostawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewa2nienie 
postcpowania. Ogwiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzae spelnianie przez Dostawcc 
warunkow udzialu w postepowaniu nie pO2niej nit w dniu wyznaczonym przez Zamawiajqcego jako 
termin uzupelnienia ogwiadczen lub dokumentow. 

Tryb oceny ofert 

1. Wyjagnienia tregci ofert i poprawianie oczywistych ornylek. 
1) W toku badania i oceny ofert zamawiaja_cy moZe t4dae od Dostawcow wyjagnieri 

dotyczqcych tregci ziotonych ofert. 
2) Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym a Dostawca_ negocjacji 

dotyczqcych zloZonej oferty oraz, z zastrzeZeniem art. 56 pkt. 2 Regulaminu Udzielania 
Zamowieri MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z o.o., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej tregci. 

2. Sprawdzanie wiarygodnogci ofert. 
1) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnogci 

przedstawionych przez DostawcOw dokumentow, ogwiadczen, wykazow, danych i 
informacj I. 



2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, Ze 
zloZenie oferty stanowi czyn theuczciwej konlcurencji — oferta zostanie przez 
Zamawiajacego odrzucona na podstawie art. 57 pkt. 1. 3) Regulaminu. 

3) Przedstawienie przez Dostawcc informacji nieprawdzivvych majacych wplyw na 
wynik postcpowania o ud7ielenie niniejszego zamowienia skutkowad bcdzie 
wykluczeniem Dostawcy z prowadzonego postgpowania, zgodthe z art. 13 
Regulaminu, niezaletnie od innych skutkOw przewidzianych prawem. 

XXI. Odrzucenie oferty 

1. Zamawiajacy odrzuci ofertg Dostawcy je2eli zaistnieje ktorykolwiek z przypadkow 
olcreAlonych w art. 57 ust.1 oraz w art. 58 pkt.3 Regulaminu. 

2. Zamawiajacy niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 
DostawcOw, ktorzy ziotyli oferty, o odrzuceniu ofert, podajac uzasadnienie falctyczne i 
prawne. 

XXII. Wykluczenie z postgpowania 

• 1. Zamawiajacy wykluczy Dostawcow z postcpowania o udzielenie niniejszego 
zamowienia stosownie do tregci art. 13 Regulaminu Udzielania ZamOwieri MPWiK 
w Zdunskiej Woli Sp.z 0.0. Ofertc Dostawcy wylduczonego uznaje siq za odrzucona, 

2. Zma-wiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia 
Dostawcow, ktorzy zloZyli oferty, o Dostawcach, Ictorzy zostali wykluczeni z 
postepowania o udzielenie zamowienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Wadium 

Dostawca nie wnosi wadium. 

XXIV. Zabezpieczenie na1e2ytego wykonania umovvy 

Zamawiajacy the przewiduje wniesienia zabezpieczenia naletytego wykonania umowy. 

•

XXV. WybOr oferty, zawiadomienie o wyniku postgpowania i zawarcie umowy 

1. Zamawiajacy przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej bqdzie stosowal 
wylacznie zasady i kryteria olcre§lone w niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Dostawcy, ktorego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejsza 

3.Wybranemu Dostawcy ocirqbnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania 
Umowy, ktorej wzor zawiera zalacznik nr 4 do SIWZ. 

4. Pozostalym Dostawcom informacje o vvyborze najkorzystniejszej oferty bcdadostarczone na 
ich wniosek. 

5. Zarnawiajacy zamiegci informacje o wyborze oferty na stronie internetowej spolki 
www.mpwikzdw.com.pl  oraz w miejscu publicznie dostcpnym w swojej siedzibie. 

6. Przed podpisaniem umowy Dostawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 
do 5 dni roboczych przed wyznaczonym przez Zamawiajacego dniem podpisania Umowy: 

1) umowy (porozumienia) o ktOrym mowa w pkt. VI niniejszej SIWZ, 

XXVI. Informacje ogOlne dotycz4ce kwestii formalnych umowy dotyczgce niniejszego 
zamowienia 

1. Zgodnie z art. 64 Regulaminu Udzielania Zamowien MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. 7. 0.0. 



Umowa w sprawie niniejszego zamowienia: 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) majk do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywihiego, jeZeli przepisy Regulaminu 

the stanowik inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreAlonych w przepisach o dostcpie 

do informacji publicznej; 
4) zakres gwiadczenia Dostawcy wynikajkcy z Umowy na wykonanie opisanej w SIWZ 

uslugi jest totsamy z jego zobowikzaniem zawartym w ofercie; 
5) jest niewaZna: 

a) w czcAci wykraczajk_cej poza okreglenie przedmiotu zamowienia zawartego 
w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 64 Regulaminu Udzielania Zamowieri MPWiK w 
Zdmiskiej Woli Sp. z o.o. 

2. Dostawcy wspolnie ubiegajkcy sic o udzielenie zamowienia ponoszk solidarnk 
odpowiedzialnogc za wykonanie Umowy. 

3. Zmiana postanowieri niniejszej Umowy rno2e nastadio pod rygorem niewakno§ci wylkcznie 
na piAmie za zgodk stron. 

4. Zamawiajkcy przewiduje mo21iwoge dokonania zmiany umowy w zakresie i przypadkach 
• okreglonych w SIWZ wylkcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem niewa2nogci. 
5. Zmiana mo2e obejmowae: 

1) wystkpienie uzasadnionej konieczno§ci zmiany wykonania przedmiotu umowy, 
2) zmiang umowy dotyczkckpoprawienia blcdow i oczywistych omylek slownych , 

literowych i liczbowych, zmiany uktadu graficznego Umowy lub uzupelnien tregci 
niepowodujkcej zmiany celu i istoty Umowy 

6. Zamawiajkcy przewiduje take moZliwoge dokonania zmian i uzupelnien w umowie, kt6re 
nie stanowik zmiany niniejszej Umowy, w stosunku do tregci oferty, na podstawie ktOrej 
dokonano wyboru Dostawcy, z tym zastrze2eniem, iZ zmiany te wymagajk zgody 
Dostawcy, nie bedknaruszae naczelnych zasad udzielania zamowien a w szczegolno§ci 
uczciwej konkurencji i rownego traktowania dostawcOw oraz modyfikowao zakresu 
przedmiotu zamovvienia oraz jego warunkow i tregci Oferty. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoAci powodujkcej, 2e wykonanie umowy 
nie 1e2y w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziea w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiajkcy mo2e odstkpio od umowy w terminie 30 dni od powziccia 
wiadomoki o tych okolicznogciach. 

• 8. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 6, Dostawca mo2e 2ftdad wylasznie wynagrodzenia 
nale±nego z tytulu wykonania czcgci umowy. 

9. Pozostale kwestie odnoszkce Sic do Umovvy na dostawc samochodu asenizacyjnego uregulowane 
sk w zalkczniku nr 4— wzor umowy do niniejszej SIWZ. 

XXVII. Uniewainienie postgpowania 

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewa2nienia przetargu bez podania przyczyn. 
2. 0 uniewa2nieniu postepowania o ucizielenie zamowienia Zamawiaja_cy zawiadomi 

rOwnoczegnie wszystkich Dostawcow, ktorzy: 
1) ubiegali sic o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewatnienia postcpowania przed 

uplywem terminu skladania ofert, 
2) z1o2y1i oferty — w przypadku uniewatnienia postcpowania po uplywie terminu skladania 

ofert — podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXVIII. grodki ochrony prawnej 

Dostaweom, oraz innyrn osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamowienia 
doznal lub mo2e doznao uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajkcego Regulaminu 



• 

Udzielania ZamOwien MPWiK w Zdutiskiej Woli Sp. z o.o. przysluguje prawo pisemnego 
wniesienia zatalenia olcre0onego w Rozdziale 7 Regulaminu Udzielania Zamowieti. 

VUX. FormalnoSci, jakie powinny zosta dopelnione po wyborze oferty przed 
zawarciem umowy w sprawie zamowienia 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Dostawca zostanie zaproszony do siedziby 
Zamawiajacego celem podpisania umowy. 

2. Dostawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania sic od podpisania umowy, dostarczy 
najp6dniej w dniu podpisania umowy: 

a) dokument lub dokumenty potwierdzaj ace prawo osOb skladajacych podpis pod 
umowa. do wystcpowania w imieniu Dostawcy i dokonyvvania w jego imieniu 
skladania ogwiadczenia woli (petriomocnictwo, wypis z rejestru, za§wiadczenie), 

3. Jeteli Dostawca, ktorego oferta zostaia wybrana, uchyla sic od zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamOwienia, Zamawiajqcy mo2e wybrao ofertc najkorzystniejszq 
spogrod pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodza 
przesianki uniewatnienia postcpowania o udzielenie zamowienia Art.61 pkt. 2 Regulaminu 
Udzielania Zamowieli MPWiK w Zdunskiej Woli Sp. z 0.0. 

4. Wniesienie odwolania na wynik skutkuje wstrzymaniem podpisania umowy a2 do 
ostatecznego rozstrzygniccia odwolania. 

5. Zamawiaj key zawrze umowc w sprawie zamOwienia zgodnie z Art. 61 pkt.1 Regulaminem 
Udzielania Zamowien MPWiK w Zdutiskiej Woli Sp. z o.o. 

VOC. Wykaz zaltqcznikow 
1. Formularz oferty Zal. nr 1 
2. 0Awiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postcpowaniu — Zal. nr 2 
3. Ogwiadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia — Zal. nr 3 
4. Wzor Umowy — Zal. nr 4 
Wskazane powytej zalaczniki Dostawca wypehtia stosownie do tregci SIWZ. Zamawiajacy 
dopuszcza zmiany wielkoki pól zalacznikow oraz odmiany wyrazow wynikaja_ce ze zioZenia oferty 
wspOlnej. Wprowadzone zmiany the moga zmieniao tregci zalacznikow. 

Zatwierdzil • 
PROKU ENT 

MPNAK w Zduer i 	olOpbta z 0.0. 

Agnieszka Woinlak 

PROKI4 .ENT 
mPW1K w Zdurlsk ali Spotka z 0.0. 

Jerzy 6ialek 

Zdutiska Wola, 29.07.2014 r. 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaja_cego: 20/2014 

Zakeznik nr 1 — Wait-  Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
Na zadanie pn.: „Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego do wyvvozu nieczystogei 
plynnych dla Miejskiego Przedsitbiorstvva Wodociggow i Kanalizacji w Zdmiskiej Woli 

Spólka z o.o." 

ZAMAWIAJACY: 
Miejslde Przedsicbiorstwo Wodociagow Kanalizacji w Zdiniskiej Woli Sp. z o.o., 
ul. Krolewska 15, 98-220 Zdutiska Wola, Polska 

WYKONAWCA: • Niniejsza °fella zostaje zioZona przez: 
Nazwa (firma) Dostawcy*/Dostawcow* w przypadku oferty wspOlnej: 

Adres* . 	  

WojewOdztwo* . 	  

NIP* . 	  

Numer telefonu vvraz z numerem kierunkowym* 	  

Numer faksu* 	  Adres e-mail* 	  

• W odpowiedzi na ogioszony przetarg nieograniczony na zadanie p.n. „Zakup i dostawa samochodu 
asenizacyjnego do wywozu nieczystoki plynnych dla Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociagow i 
Kanalizacji w Zdunskiej Woli SpOlka z o.o." oferujc(my) realizacjc zam6wienia na nastcpujacych 
warunkach: 
1. Skladam(y) niniejszk ofertc we wlasnym imieniu**/jako Dostawcy wspolnie ubiegajkcy 

sic o udzielenie zamovvienia** 
2. Cena mojej (naszej) oferty za realizacjc caloki niniejszego zamOwienia wynosi: 

Cena netto w wysokogei 	 PLN 
( slownie: 	 PLN) 

W tym podatek VAT w wysokoki 23%**, tj. 	 PLN 
(slownie . 	 PLN) 

Cena brutto w wysokoki: 	 PLN 
(slownie . 	 .PLN) 



-zdobylem(-ligmy) od Zamawiajqcego wszelkie informacje niezbccine do przygotowania oferty 
- przedmiot zamowienia wykonam(-my) w terminie okreAlonym w SIWZ 
- w razie wybrania niniejszej oferty zobowiqzujc (-my) sic do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w specyfikacji oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego. 
-o§wiadczam(y), Ze uwatamy sic za zwikzanego(ych) niniejszk ofertqprzez okres 30 dni. 
Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna sic wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

-ogwiadczam(y), e akceptujemy bez zastrzeZen wzor Umowy zawarty w SIWZ. 
-nie uczestniczc (ymy) jako Dostawca w jakiejkolwiek innej ofercie zloZonej w celu 
udzielenia niniejszego zamowienia. 

-na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, Zadne z informacji zawartych w ofercie the stanowig 
tajemnicy przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej 
konlcurencji** / informacje zawarte w ofercie na stronach od 	 do 	stanowiq 
tajemnicc przedsicbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w zwiqzku z niniejszym nie mogqbya ogolnie udostcpnione** 

Ofertc niniejszq skladam na 	kolejno ponumerowanych stronach. 
Osoba uprawniona do kontalctOw w niniejszym postcpowaniu: • Imic i Nazwisko: 	  

Nr telefonu: 	 Nr faksu: 	  

Adres e-mail: 	  

* w przypadku oferty wspolnej nalezy poda6 dane Pelnomocnika Dostawcy 
** niewIa§ciwe skreilie 

(data i miejsce) 	 podpis i pieczce uprawnionego 

1110 	 przedstawiciela Dostawcy 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: 20/2014 

Zalqcznik nr 2 — oiwiadczenie Dostawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postcpowaniu 

(pieczca Dostawcy) 

OWIADCZAM, 

• Stosownie do tregci art. 11 Regulaminu Udzielania Zamowieli Miejskiego Przedsicbiorstwa 
Wodociagow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Sp. z o.o. zamieszczonego na stronie intemetowej 
Przedsicbiorstwa; www.mpwikzdw.com.pl   

I. Spelniam(y) warunki udzialu w postcpowaniu o udzielenie zamowienia na zadanie pn.: 
„Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystoici plynnych dla Miejskiego 

Przedsiebiorstwa Wodocinew i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spelka z o.o." 
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonania okreglonej dziatalnoki lub czynnogci 

przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania, 
2. posiadam(y) wiedzq i dogwiadczenie, 
3. dysponujc(emy) odpowiednim potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamowienia, 
4. znajdujc(emy) sic w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapevvniaja_cej wykonanie 

zam6wienia 

• 
Data, podpis, pieczce 

uprawnionego przedstawiciela Dostawcy(6w) 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego: 20/2014 

Zalacznik nr 3— awiadczenie Dostawcy o braku podstaw do wykluczenia z postcpowania 

Dostawca: 

Nazwa(y) i adres(y) Dostawcy(ow) 

OWIADCZENIE 
Dostawcy o braku podstaw do jego wykluczenia w zakresie Art. 13 Regulaminu Udzielania 
Zamowieri Miejslciego Przedsicbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli 
Spcilka z 0.0. zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiajkcego : www.mpwikzdw.com.pl  dla 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : 

„Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystoici plynnych dla Miejskiego 
Przedsigbiorstwa Wodockgow i Kanalizacji w Zdunskiej WoliIka z o.o." 
Ogwiadczam(y), Ze: 
Stosownie do treAci Art. 13 Regulaminu nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie 
niniejszego zamowienia z powodu nie spelniania warunkow, o ktorych mowa w Art. 13 Regulaminu. 

Data, podpis, pieczed 
uprawnionego przedstawiciela Dostawcy(Ow) 

• 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajkcego: 20/2014 

Zatqcznik nr 4— wz6r umowy 
WZOR 
UMOWA 

na zakup i dostawc samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystogci plynnych 

Zawarta w Zdwiskiej Woli w dniu 	pomicdzy: 
Miejskim Przedsicbiorstwem Wodociqgow i Kanalizacji w Zduriskiej Woli Spolka z o.o., 
z siedzibk 98-220 Zduriska Wola ul. Kro1ewska 15, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym 
dla Lodzi-rodmiegcia w Lodzi, 3CX Wydzial Krajowego Rejestru Skdowego pod numerem 
KRS 0000128732 NIP: 829-000-76-57 	REGON: 730335959 
zwanym dalej w tregci umowy „Zamawiajgcym" 
reprezentowanym przez: 
1. mgr Andrzeja Aleksandrowicza - Prezesa Zarzkdu 
2. mgr h12.. Jerzego Nizialka 	- Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 
a: 

• 	  
reprezentowanym przez: 
1. 	  
2. 	  
zwanym dalej w tregci Umowy „Dostawce 
w wyniku wyboru w przeprowadzonym zgodnie z procedurkprzewidziank w Regulaminie 
Udzielania Zamowien Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodocikgow i Kanalizacji w Zduriskiej Woli 
SpOlka z 0.0. postcpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamowienia na 
wykonanie zadania pn.: . „Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego do wyvvozu nieczystoici 
plynnych dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodoci4gow i Kanalizacji w Zdmiskiej Woli 
Spolka z o.o." 
o nastypujgcej track 

§1 

W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowikzuje sic: 
1. Dostarczy6 samochod asenizacyjny do wywozu nieczystogci plynnych o parametrach 

technicznych i w zakresie szczegolowo okreglonym w Specyfikacji Istotnych WarunkOw 
Zamowienia (SIWZ) nr sprawy 20/2014 z dnia 29.07.2014 r. oraz ofercie zloZonej w dniu 
	 . , stanowiasymi zatqczniki do niniejszej umowy. 

2. Zalaczy6 wymagane dokumenty przy dostawie samochodu asenizacyjnego tj.: 
- instrukcjc obstugi dla podwozia i zabudowy 
- kartc gwarancyjnkpodwozia i zabudowy 
- dokumenty umoZliwiajkce rejestracjc pojazdu, zgodnie z obowikzujkcymi przepisami. 

Dostarczony pojazd musi spelnia6 wymogi: 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym. 
- Rozporzkdzenie Ministra Infrastmktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagari dla pojazdow 
asenizacyjnych 

3. Do przeszkolenia na swoj koszt min. 2 osob w zakresie obslugi i eksploatacji pojazdu. 
4. Dostarczy6 na swoj koszt kompletny pojazd do siedziby Zamawiajkcego gdzie nastkpi 

odbior koricowy. 
5. Dokczye gwarancjc na oferowany samochod asenizacyjny na min. 24 miesiase ( cab ,  pojazd ) 
6. Zapewnio bezplatne dojazdy do wszystkich przeglkdow serwisowych i napraw 

gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji ( dotyczy zabudowy). 
7. Dostarczy6 wykaz czcgci i ukladOw, ktore nie sk objete gwarancjk 
8. Wystawio kartc gwarancyjnk na przedmiot zamowienia. 



§2 

Do wykonywania uzgodnith technicznych i organizacyjnych dotyczqcych przedmiotu umowy 

upowa2nia sic: 
1. Ze strony Zamawiajqcego: 

a) Boguslaw Przytula 	Tel. 43 823 31 97 wew. 41 kom. 667 908 900 

b) Jerzy Kubiak Tel. 43 823 31 97 wew. 38 kom. 605 825 785 

2. Ze strony Dostawcy: 
a)	  
b)	  

§3 

Zmowienie nalety wykonao w terminie do: 15.11.2014 r. 

§4 

1. Umowa zgodnie ze zlotonqprzez Dostawcc i przyjctqprzez Zamawiajwego ofertft zostanie 
zrealizowana poprzez wydanie przedmiotu umovvy oraz przeprowadzenie szkolenia i wydanie 
za§wiadczen dla przeszkolonych pracownikow. 

2. Przedmiot umovvy zostanie wydany w siedzibie Zamawiajqcego. 
Wszelkie koszty zwigzane z dostawq do siedziby Zamawiajqcego samochodu asenizacyjnego 
ponosi Dostawca. 

3. 0 planowanym terminie wydania Zamawiajqcemu przedmiotu umowy Dostawca zobowiq2any 
jest poinformowg Zamawiajqcego pisemnie, faxem, telefonicznie na co najmniej 2 dni przed 
terminem dostawy. 

4. Odbior przedmiotu umowy nastqpi przez upowa2nionych przedstawicieli Zamawiajq .cego i 
Dostawcy. 

5. Dostarczony samochod asenizacyjny povvinien posiadaa dokumentacjc wymienionq w § 1 pkt.2, 
brak ktoregokolwiek z wymienionych dokumentow daje Zamawiajqcemu prawo do odmowy 
dokonania odbioru. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajq_cego the ogranicza jakichkolwiek 
uprawniefi Zamawiajkcego w zwikzku z ujavvnieniem sic jaldchkolwiek wad prawnych, ukrytych 
lub trudnych do stwierdzenia wad fizycznych. 

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreMonego w § 1 umowy, Dostawca otrzyma vvynagrodzenie 
w wysokoki: 
Cena netto: 	  zl 
(slovvnie . 	  
+ nale2ny podatek VAT w stawce: 	% tj 	  zl 
Co stanowi cenc brutto. 	  z1 
(slownie: 	 .) 

2. W wynagrodzeniu okregonym powytej mieszczq sic wszelkie wymagane koszty, jakie Dostawca 
poniesie w celu zrealizowania przedmiotu umovvy. 

§6 

1. Podstawft wystawienia faktury obejmujqcej wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowie bcdzie 
protokol odbioru przedmiotu zamowienia, stwierdzaj qcy rea)izacjc zamowienia zgodnie z umowq 
podpisany przez upowa2nionego przedstawiciela Zamawiajgcego. 



2．FakturawystawionaprzezDostawcezostanieuregulowanaprzezZamawl岬egOPrZelewemw

teminie30dnioddatyJgWStaWienianarachunekbankowywskazanynafakturze・

3．Wprzypadkuzw舶wzaplaciefakturyZamawi彊yzaplaciustawoweodsetki・

§7

1．DostawcaoSwiadcza，lzWiadomymmuJeSt，ZeZuWaglnaZamierzonyprzezZamawlgaCegOCel

umowy牢ZedmiotumowmusizostaCwykonanywteminieokreSlonymw§3・Stronyustalh

izZamawlajacywprzypadkuniewykonaniaumowyprzezDostawcewtymteminiemoze

odstal〕i60dumowybezwyznaczaniateminudodatkowego・JeZeliDostawcaopozniasleZ

rozpoczeciemlubwykonaniemprzedmiotutakdalece，zenleJeStPraWdopodobne・zebyzdoZalje

ukohczyewteminieokreSlonymwumowie，ZamawlaJaCymOzebezwyznaczeniateminu

dodatkowegoodumowyodst劉⊃lCJeSZCZePrZeduplywemteminudowykonaniadzieIa・W

sytuacjiodstapieniaodumowyZamawiajacymozepowierzy Wkonanieprzedmiotuumowylub

JqPOZOSt的CZQSCiimemupodmiotowi・Obciaz彊DostawcQkosztamitegowykonania・

NiezaleznieodpowyzszegoZamawi彊emuprzyslugujauprawnieniaokreSlonew§8・

2．StronyustalajarownleZ，lZWPrZyPadkuniewykonaniaprzedmiotuumowywterminie・badZtez

●　嘉藍露請豊整蓄熱器書誌葦蕊輩。Z
korzystaniazprawadoodstapleniaodumowy－POWierzy wykonanieprzedmiotuumowylubjei

pozostazejczescllmemuPOdmiotowiobciazaiacDostawcekosztamitegowykonania・

§8

WrazienleWykonanialubnienaleznegowykonaniaumow，StrOnyZObowiazuJaSIQZaPlaciC

karyumownewnastQPuJaCyChwypadkachiwysokoSciach‥

1．ZamawlalaCymOZezazadaCzapZatykaryumownqwrazie：

a）OpdZnieniawwykonaniuprzedmiotuumo、WWWySOkoScistanowia（哨rdWT0「VartOSCO，5％

bruttowynagrodzeniaprzewidzianegow§5umow，ZakazdydziehopdZnlenlaliczacod

teminTOkreSlonegow§3・

b）OdstapleniaodumowyzprzyczynleZacychpostronieDostawcywwySOkoSci20％

wynagrodzeniaumownegobrutto

2・WprzypadkuwystapleniakarokreSlonychwpkt・1przedteminemWPlatywynagrodzenia

naleznegoDostawcy，ZamawlalaCymaPraWOPOtraCICJeZnaleznoSciamlWynikaiacymizfaktury

●　zaprzed中tumowy・POuPrZednimpisemnymzgloszeniupovzszegofaktuwrazz

uzasadniememDostawcy．

3．DostawcamoZezaz袖aCzaplatykaryumowngwrazie：

a）OdstapieniaodumowyzpowoduokolicznoSci，ZaktdreponosiodpowiedzialnoSCZamawiajacy

wWySOkoSci20％wynagrodzeniaumownegobruttozzastrzezeniemokt6rymmowa

W§9pkt．1

4．JezeliwysokoSCzastrze20nyChkarumownychniepokrywaponiesionejszkody，StrOnymOga＿

dochodzi60dszkodowaniauzupelniaJaCegOnaZaSadachokreSlonychwKodeksieCywilnym・

§9

1．WraziewystaplenialStOtneJZmianyokolicznoScipowoc巾acq，ZeWykonanieumowy nielezy

winteresieZamawlaJaCegO，CZegOniemoznabyloprzewidzieCwchwilizawarciaumowy，

ZamawlalaCymOZeOdstapi60dumowy・WtaklmWyPadkuDostawcamozezadaejedynie

wrynagrodzenianaleznegomuztytuluwykonanqprzezZamawlaIaCegOCZeSCiumowy・

2．0dstaplenieodumowypowinnonastapiCwfbrmiepISemnqPOdrygoremniewaZnoSci

takiegooSwiadczenialPOWinnozawieraCuzasadnlenie・



§ 10 

1. Dostawca i Zamawiajkcy ustanawiajkadresy do dorcczen w ich siedzibach podanych we wstcpie 
do Umowy. Dla skutecznego zawiadomienia o ich zmianie konieczne jest zawiadomienie pismem 
poleconym z potwierdzeniem odbioru. 

2. Korespondencjc wyslana listem poleconym na adres o ktorym mowa w pkt. 1. uznaje sic za 
skutecznie dorcczonk z chwilkjej odbioru lub odmowy jej odbioru lub bezskutecznego uplywu 
terminu na jej podjccie w placowce pocztowej. W przypadku przesylek wyslanych pocztk 
kuriersIck lub doreczonych osobikie doreczanie uznaje sic za dokonane z chwilk odbioru lub 
odmowy odbioru. 

3. W przypadku the powiadomienia o zmianie adresu, dorcczenie dokonane na ostatni znany drugiej 
stronie adres do doreczen bcdzie uwatane za dokonane prawidlowo i skutecznie. 

§ 11 

1.Ka2da zmiana postanovvien niniejszej Umovvy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewa2noki w postaci aneksu. 

2.Strony zgoclnie ustalajg, iZ zalcazuje sic zmian postanowieli zawartej umowy oraz wprowadzania 
novvych postanowien, niekorzystnych dla Zamavviajkcego, je2eli przy ich uwzglcdnieniu 
na1e2a1oby zmienie trek oferty, chyba 2e koniecznok wprowadzenia talcich zmian wynika z 
okolicznoki, ktorych the moZna bylo przewidziee w chwili zawarcia umowy. 

§ 12 

Spory wynikle na tie wykonania niniejszej Urnowy strony zobowikzujg sic rozstrzygae 
polubownie. 
W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygal Skd wlakiwy dla siedziby 
Zarnawiajkcego. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszk Umovvk bcdkmialy zastosowanie odpowiednie 
Przepisy Kodeksu Cywilnego. 

14 

Umowa zostala sporzkdzona w trzech jednobrzmikcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuje 
Zamawiajkcy a jeden Dostawca. 

DOSTAWCA: 
	 ZAMAWIAJAtCY: 

RAD‘'A I I WNY 
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