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ll.

lll.

Nazwa i adres zamawiającego oraz oznaczenie postępowania.

1. Zamawiający:

GPW lNłNlERlA Sp. z o.o.
41-948 Piekary Śląskie, ul. Rozalki 1

tel.: +48 32288 30 01, fax.: +48 3228840O1
godziny pracy: pn,- pt. 7:00 - 15:00

2. PostęPowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamówienia
(zwanej dalej ,,SPecYfikacja" lub,,S|WZ") oznaczone jest przezZamawiającego numerem
0910812017,

3. WYkonawcY winni we wszelkich kontaktach z ZamawiĄącym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

4. PostęPowanie Prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak równiez umowa
w sprawie zamówienia publicznego, spoządzana będzie w języku polskim.

5. lnformacje dotYczące zamówień publicznych oraz S|WZ umieszczone są na stronie
i nternetowej Zamawiająceg o : www. i nz. q pw. katowi ce. p l

Tryb zamówienia.

PostęPowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na Podstawie § 30 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego
w GPW lNŻYNlERlA Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Wartość zamówienia
ponizej kwoty 418 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia.

1, Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: ,,Leasing fabrycznie nowego ciągnika
rolniczego".

2. wymaganiazamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Leasing fabrycznie nowego ciągnika rolniczego - 1 sztuka spełniaiaceoo następuiace
warunki:

Opis przedmiotu zamówienia :

1. Silnik 6 cYlindrów w układzie wtryskowym Common Rail z AdBlue, doładowanie turbo
z intercooler, o mocy znamionowej w przedziale 19o - 2oo KM (142 - 145 kW
wyposażony w system power Boost (chwilowego zwiększenia mocy).

2. Zawieszenie niezalezne dla obu osi, w pełni zamorlyzowana oś przednia
na amortYzatorach z spręzynami, oś tylna samopoziomująca na amońyzatorach
hydropneumatycznych.

3. MostY szYbkobieŻne z elektrohydraulicznym włączeniem napędu na 4 koła i blokady
mechanizmu róŻnicowego, z opcją automatycznego rozłączenia na uwrociach
i w transporcie.

4. Skzynia biegów zlzematrybami pracy:
1) Powershift - ręczna zmiana biegów pod obciązaniem (24 biegiw pzód i 9 w tył);
2) Tryb automatycznej zmiany biegów w transporcie;
3) Tryb automatycznej zmiany biegów w pracy polowej.



MaksYmalna szybkoŚĆ pzemieszczania się sięgająca 65km/h, funkcja Eco Road
a utomatycznej red ukcj i obrotów w tra nsporcie.

5. wszystkie koła równe, opony szybkobiezne z bieżnikiem typu jodełka.
6. Układy hamulcowe:

1) Główny ciągnika na 4 hamulcach tarczowych zgodnie z wymogami UE;
2) Hamulec ręcznY z tarczą na wale wyjściowym układu napędoweg o, załączany

spręzynowo, rożączany pneu matyczn ie;
3) lnstalacja pneumatyczna dla pzyczep jedno i dwuobwodowa.

7, Kabina ogrzewana i klimatyzowana, pneumatycznie regulowane siedzenie kierowcy
wYPosaŻone W PasY bezpieczeństwa, siedzenie pasażera, regulacja kolumny
kierowniczej, instalacja radiowa, 4 przednie i 4 tylnie światła robocze, lusterka
boczne, Przednia i tylna wycieraczka szyb, cyfrowy wyświetlacz przedni
z komPuterem Pomiaru wydajnoŚci pracy, boczny kolorowy wyświetlacz dotykowy
do zmiany wszelkich ustawień i regulacji,

8. układ hydrauliczny wyposażony w 3 pary euro wyjść z tyłu, sterowanych
elektrohYdrau|icznie z regulowaną ilością przepływu na wszystkich sekcjach, układ
szYbkiego/wolnego Powrotu oleju oraz zerowego przecieku. pompa hydrauliczna
układu o PrzePłYwie użytkowym 1OOl/min. Niezależne hydrauliczne wspomaganie
układu kierowniczego,

9. Układ zaczepiania przyczep na sworznie:
1) pzedni zaczep ze sworzniem na ramie;
2) tYlna długa drabina zaczepuzzaczepem automatycznym na sworzeń 38mm;
3) tylni zaczep polowy typu P|TON na swozeń,

10. układ zaczepienia maszyn opańy na tylnym Tuz kat lll. sterowanym
elektrohydraulicznie EHR, o udźwigu od 5500 do 6000 kg

11, Układ naPędu maszyn poprzez końcówkę WOMu 6 wpustów/średnicy 35mm,
o dwóch prędkościach 540E obr/min i 1OOO obr/min.

12. Układ elektrycznY 12V, z gniazdem elektrycznym 12V do zasilania przyczep,
instalacja zabezpieczona pzed wilgocią w klasie ochrony lp 67.

13. Rama ciągnika w tylnej części (bezpośrednio za kabiną) pzystosowana do montażu
na stałe zurawia HDS

14, WYPosaŻenie dodatkowe apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, światło
ostzegawcze, Śruba zymska, zestaw sworzni, smarownica, system Livelink,

15, Dokumentacja - instrukcja obsługi, katalog części, ksiązka senłisowa, homologacja.

Wymagania dodatkowe:

1. Gwarancja 12 miesięcy bez limitu motogodzin,
2, przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji ciągnika.
3, Możliwość montażu bez utraty gwarancjizurawia HDS.
4, zawier an ie u bezpiecze ń kom un i kacyj nych po stron ie zamawialąceg o.

WYMAGAN lA DOTYC ZĄCE LEAS! NG U :

1. Forma finansowania: leasing operacyjny;
2. Okres leasingowania: 36 miesięcy licząc od daty protokólarnego przekazania

przedmiotu leasingu do kozystania bez zastrzeżeń;
3. opłata wstępna - 30o/o wańości początkowej nabycia przedmiotu leasingu;
4. Raty leasingowe - 35 równych rat leasingowych;
5. WartoŚĆ końcowa (wańość wykupu na własnośc po zakonczenlu okresu tnruania



umowY leasingu) - nie więcej niż 20o/o wańości początkowej nabycia przedmiotu
zamówienia;

6. Waluta leasingu - PLN polskizłoty;
7. Ubezpieczenie komunikacyjne przedmiotu zamówienia w zakresie oC, Ac, NW

w całYm okresie tnłania umowy leasingu będzie ponosił ZamawiĄący, kosźy
ubezpieczenia komunikacyjnego, rejestracji, nie stanowią składnika ceny wykonania
zamówienia;

8. Koszt Ęestracji pojazdu oraz zobowiązanie zapłaty podatku drogowego w okresie
tnruania umowy leasingu ponosi Zamawiający na podstawie refaktury kosźów
pon iesion ych przez Wykon awcę.

DODATKOWE VVYMAGAN|A DoTYczĄcE PRzEDMloTU ZAMoW!EN!A:

1) Wymagania dotyczące gwarancji:
WYkonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub
imPorterem pojazdów na terenie RP na dostarczone pojazdy udzieli gwarancji
w sposób następujący:

- gwarancja jakoŚci na cały pojazd bez limitu kilometrów - nie krótsza niż
12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego;

2) WYkonawca lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub
imPońerem pojazdu na terenie RP zobowiązany jest w okresie gwarancji do
Podjęcia naPrawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego (telefon lub
faks).

3) Pojazdy muszą posiadać homologację i posiadać wszystkie dokumenty
umożliwiające zaĘestrowanie pojazdów w Polsce.

4) Miejsce przekazania przedmiotu leasingu - dostawa i rozładunek na ryzyko i koszt
Wykonawcy, do s iedziby Zamawiającego.

5) Przekazanie pojazdu objętego przedmiotem leasingu odbędzie się protokolarnie.

3. WYkonawca powinien zapoznać się z całością Specyfikacji lstotnych Warunków
zamówienia.

4, Treść ofeńy musi odpowiadać treści SIWZ.
5, O udzielenie zamówienia publicznego mo9ą ubiegać się podmioty występujące

wspólnie.
6. KaŻdY Wykonawca moze przedłożyć tylko jedną ofeńę. Oferta wykonawcy, który

przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona,
7. Wykonawca poniesie wszelkie kosźy związane z udziałem w postępowaniu.
8. zamawiĄący nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
11, ZamawiĄący nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, ani nie zamierza ustanowić

dYnamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkozystniejszej ofeńy
z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

12, ZamawiĄący nie zamierza zwołać zebrania wykonawców,

lV. Terminrealizacjizamówienia.

ZamawiĄący Wymaga, aby pzedmiot zamówienia został zrealizowany najpóźniej
do dnia 30.11.2O17 r.



V. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.

1 . O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, któzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
zamawiaiacv nie określa szczeoółoweoo sposobu ocenv spełnienia teoo
warunku.

2| Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji,
kiedY wYkaże, że w okresie ostatnich tzech lat przed upływem terminu składania
ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował umowy leasingowe dotyczące co najmniej 3 sztuk fabrycznie nowych
Pojazdów samochodowych lub ciągników rolniczych o wartości usługi min.
400.000,00 zł brutto kazdy.

3) DYsPonowania odpowiednim potencjałem technicznym ofaz osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiaiacy nie określa szczeoółoweoo sposobu ocenv spełnienia teoo
warunku.

4) SYtuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

warunku.
5) Nie Podlegają wykluczeniu z przyczyn określonych w § 17 Regulaminu udzielania

zamówień.
2. Komisja Pzetargowa dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych

oŚwiadczeń i dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty
wyszczególnione w SlWZ.

3. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4, WYkonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
Podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków,
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić ZamawiĄącemu, iz będzie
dYsPonował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
Przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich pży
wykonywaniu zamówienia.

WYkaz oŚwiadczeń lub dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu
wYkazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

W PrzYPadku składania ofeńy przez wykonawców wspólnie ubiegających się

Vl.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:



o udzielenie zamówienia, oświadczenie musi byc podpisane przezkażdy podmiot
- zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.

2) WYkaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doŚwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -W tYm okresie, z podaniem ich wańości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, ze dostawy
te zostały wykonane należycie zgodnie zzałącznikiem nr 3 do stwz.

3) AktualnY odpis z właściwego Ęestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczĄ, jeżeli odrębne pzepisy wymagają wpisu
do Ęestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego
nie wcześniej niz 6 miesiecv przed upływem terminu składania ofeń.

4) OŚwiadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarboweg o oraz
o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
slWz.

2, Dokumenty wymienione w pkt. 3) składa każdy spośród Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

3. WYkonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał
Pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i/lub do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać
w szczególnoŚci wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspolnie o udzielenie zamówienia,
usta nowioneg o pełno mocn i ka or az zakres jeg o um ocowa n ia.

5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę
ustanowionego jako Pełnomocnika pzez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli wYmienione we właściwym Ęestrze lub ewidencji danego Wykonawcy.
Stosowne odpisy z Ęestru lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty.

6. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.
w sPrawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 1126) jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w cz, Vl ust. 1 pkt. 3) SIWZ, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
m iejsce zam ieszkan ia potwierd zające od powied n i o, że :
1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tYch należnoŚci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzYskał Pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległYch płatnoŚci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wYstawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofeń,;

2) nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń.

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w cz. Vl ust. 1 pkt. 3), zastępuje się je dokumentem



zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uPrawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, któĘ dokument
miał dotYczYĆ, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właŚciwYm ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje się.

8. ParafowanY wzór umowy z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy
ZamawiĄącego - zgodnie zZałącznikiem nr 5 do S!WZ.

Vll. Pozostałe dokumenty jakie Wykonawca jest zobowiązany przedłożyćw ofercie.

1. WYPełniony i podpisany formulaz ofeńowy zgodnie z Załącznikiem nr 1
do S!WZ,

2, OPis techniczny ciągnika lub karty katalogowe bądź inne dokumenty określające
Parametry techniczne oferowanego przedmiotu w celu potwierdzenia zgodności ofeńy
z treścią SIWZ,

V!ll. SPosób Porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz pzekazywania
oświadczeń i dokumentów.

1. ZamawiĄący będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie, drogą elektroniczną
oPw.zrib@oronet.pl oraz czapla@inz.opw.katowice,pl lub za pomocą faksu
G48), 32 288 40 01. Pzesłany dokument drogą elektroniczną lub faksem należy
przesłać niezwłoczn ie za pośred nictwem poczty.

2, Wykonawca może zwróció się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SPecyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, w tym i wzoru umowy. ZamawiĄący
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni pzed terminem otwarcia ofert. Treść
zaPYtań wfaz z wyjaŚnieniami, bez ujawniania żródła zapytania, Zamawiający
PzekaŻe Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację lstotnych Warunków
Zamówien i a bez ujawn iania źrodła zapytania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moze pzed upływem terminu składania
ofeń zmieniĆ treść Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
sPecYfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
Przekazano Specyfikację lstotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej,zamieszcza jątakże na tej stronie.

4, ZamawiĄący pzedłuźy termin składania ofeń, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
SPecYfikacji lstotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas
na WProwadzenie zmian w ofertach. lnformację o przedłużeniu terminu składania
ofeń ZamawiĄący przekazĄe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
Przekazano Specyfikację lstotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza ją takze na tej stronie.

lX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Łukasz Popczyk oraz pani
Aleksandra Czapla.

X. Wymagania doĘczące wadium.



xl.

Wadium nie jest wymagane.

Termin anriązania ofeĘ.

składający ofertę pozostaje niązwiązany przezokres nie dłuższy niz 45 dni.
Na co najmniej 3 dni pzed upływem terminu związania ofertą =.r.*ąący może
tYlko raz zwrociĆ się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 45 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofeń.

Xll. Opis sposobu przygotowania ofeńy.

1. Oferta Powinna bYĆ sporządzona na formulazu ofertowym stanowiącym Załączn|knr 1 do SIWZ, Ofeńa Powinna zawierać wszelkie wymagane dokumenty
i oŚwiadczenia, a treŚĆ złożonej ofeńy musi odpowiadać treści specyfikacji istotnycń
warunków zamówienia,

2, Ofeńa Powinna byĆ sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez
osobY uPowaŻnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań
w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Oferta winna byĆ żożona pżez osobę upowaznioną do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty należy dołączyć do ofeńy, o ile prawo do złożenia
ofeńY nie wYnika z innych dokumentów dołączonych do oferty, pzyjmuje się
ze Pełnomocnictwo do Aożenia oferty obejmuje pełnomocnictwo do potwierdzania
za zgodnoŚĆ z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofeńą. pełnomocnictwo
naleŻY złożYĆ w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodnośc z orygin ałem przez
notariusza.

4, WszYstkie dokumenty w niniejszym postępowaniu maią byó składane
W oryginale lub koPii poświadczonej za zgodność z oryginałem prizez
WYkonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania ofeńy z dopiskiem
,,za zgodnoŚĆ z oryginałem". Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poŚwiadczonej kopii dokumentu wyłącznle wtedy, gdy złożona
Przez WYkonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.

5. WszYstkie strony ofeńy ofaz wszystkie wymagane załączn|ki winny być
PodPisane Prizez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego
do rePrezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym,
WYmogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Poprawki w ofercie muszą być
naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej
do podpisywania ofeĘ.

6. ZamawiającY uzna, Że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego
moŻna odczytaĆ imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelńy
lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony
Pieczęcią lub W inny sposób umożtiwiać odczytanie imienia ! nazwiska
podpisującego.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są z tłumaczeniem na język
polski.

1.

2,

3.



9.

Wszystkie zapisane strony ofeńy powinny być ponumerowane oraz spięte
(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawańości
oferty.
Ofeńę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w dwóch zamkniętych
koPertach - wewnętrznej i zewnętrznej - w sposób gwarantujący zachowanie
PoufnoŚci jej treŚci oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. KoPerty zawierające ofertę winny być zaadresowane do Zamawiającego
na adres podany w pkt. 1 slwz oraz oznaczone w sposób następujący:

kgpeńa wewnetrzna opatrzona napisem :

GPW INŹYNIERIA Sp. z o.o.
41 -g48 Piekary Śtąskie, ul. Rozalki 1 - Sekretariat

nazwa (tirma) i adres (siedziba) Wykonawcy

Leaslng fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Nie otwierać przed terminem składania ofeń.

oraz koperta zewnetrzna opatrzona napisem:

GPW lNŻYNlERlA Sp. z o.o.
41 -948 Piekary ŚIąskie, u!. Rozalki 1 - Sekretariat

OFERTA w postępowaniu na:

Leasing fabrycznie nowego ciągnika roIniczego

Nie otwierać przed dniem 29.08.2017 r., godz. 10:30

W PrzYPadku gdyby ofeńa zawierała informacje stanowiące tajemnicę
Przedsiębiorstwa w rozumieniu pzepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. Nr 47 z 08.06.1993 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami), Wykonawca nie
PoŻniej niż w terminie składania ofeń, winien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które spośród zawańych w niej informacji stanowią tajemnicę
Przedsiębiorstwa. lnformacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętznej
kopercie oznaczonej klauzulą:,,TAJEMNICA PRZEDS|ĘB|ORSTWA". Brak takiego
zastrzeżenia skutkuje j awnością d oku mentów,
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji:
1) Nazwy (firmy) Wykonawcy,
2) Adresu Wykonawcy,
3) lnformacji dotyczących ceny,
4) lnformacji dotyczących terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunków płatności zawańych w ofercie.

10.

11.



Xlll. Zmiana iwycofanie ofeńy.

1, WYkonawca moŻe przed upływem terminu składania ofeń zmienić ofertę,
W PrzYPadku zmiany ofeńy, Wykonawca składa w miejsce dotychczasowej nową
ofeńę, Oferta ta Powinna byc przygotowana zgodnie z wytycznymi zawańymi
w SPecYfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, Dodatkowo koperta powinna zostać
wYraŹnie oznaczona napisem ,,ZMIANA OFERTY'. Pienłotna oferta zostanie
zwrócona WYkonawcy bez otwierania, po upływie terminu otwarcia ofeń.2. JeŻeli WYkonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana ta powinna być
złoŻona Pzed uPływem terminu składania ofeń, w zamkniętej kopercie opisańej
w nastęPującY sPosób: ,,ZMIANA CZĘŚC|OWA do oferty na przetarg prowadzony
wtrybie zaPYtania ofertowegowdniu....... Dot, ,,......../podać nazwę zadanial..,,....,.u
oraz doPisek: ,,nie otwierać przed upływem terminu składania ofert".3. Na koPercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, W momencie złozenia tak
PrzYgotowanej zmiany częŚciowej, na kopercie zostanie złożona pieczęc firmowa
Zamawiającego oraz zapisana data i godzina żożenia zmiany, Zmiana częściowa
do oferty zostanie otwańa bezpośrednio po otwarciu ofeńy pienłotnej.

4, WYkonawca moŻe pzed upływem terminu składania ofeń wycofać ofeńę.
W PzYPadku wycofania oferty Wykonawca powinien żożyć pisemne powiadomienie
o wYcofaniu jego ofertY i umieścić je w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem
o którym mowa w CzęŚci Xll ust. 9 SIWZ. Dodatkowo kopeńa powinna zostać
wYraŹnie oznaczona napisem ,,WYCOFANlE OFERTY'. W terminie otwarcia ofert, tak
oznaczone koPerty zostaną otwańe w pienłszej kolejności, a koperty z ofertami
których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy
po upływie terminu składania ofeń.

XlV. Miejsce !termln oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert.

1, Ofeńę naleŻy złożyĆ w siedzibie ZamawiĄącego, tj, GpW lNZyNlERlA Sp, z o.o.,
ul. Rozalki 1,41 - 948 Piekary Śląskie, piętro ll, Sekretariat pokoj 11, w terminie
do dnia 29.08.2017 r. do godziny f 0:00.

2, Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone Wykonawcy bezzwłocznie, bez ich otwierania.

3. Otwarcie złożonych ofeń nastąpi w dniu 29.08.2017 r. o godz. 10:30
w siedzibie ZamawiĄącego, GPW lNZYNlERlA Sp. zo.o,, ul. Rozalki 1,41 _g48
Piekary Śląskie, piętro ll, sala konferencyjna.

4, Otwarcie ofert jest jawne.
5. BezPoŚrednio przed otwarciem ofeń podana zostanie kwota, jaką Zamawiający

zamierza przeznaczyć n a sf i n a n sowa n i e Za m ówi e n i a.
6. Podczas otwarcia ofeń podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

atakże informacje dotyczące ceny ofeńy.
7. lnformacje o których mowa w ust, 6 przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom,

któzy nie byli obecni pzy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XV. Opis sposobu obliczania ceny ofeńy.

1. Cena oferty musi byĆ skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawieraó wszelkie
kosztY związane z realizaĄą przedmiotu zmówienia oraz wszelkie pozostałe koszty,
np. koszty transpońu, montazu wyposażenia i inne.



2.

3.

4,

5.

o.

7.

Koszt ubezPieczenia, Ęestracji nie stanowi składnika ceny wykonania
zamówienia.
CenY okreŚlone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres wazności umowy i nie
będą podlegały zmianom,
cena powinna zawierać podatek vAT w odpowiedniej wysokości.
Do sporządzenia ofeńy należy zastosować stawkę wlBoRlM z dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzi bie Zamawiającego.
WYklucza się mozliwoŚĆ roszczeń wykonawcy ztytułu błędnego skalkulowania ceny
lub Pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.
Zamawiający poprawi w tekŚcie oferty omyłki zgodnie z § 36 Regulaminu udzielania
zamówień.

Kryteria isposób oceny ofert.

1. W toku dokonywania oceny żożonych ofeń zamawiający może żądać wyjaśnień
od wykonawców dotyczących treści złożonych przez nich ofeń.

2. PrzY wYboze najkozystniejszej ofeńy Zamawiający będzie kierował się
następującym kryterium (ocena nastąpi w skali o - 100 punktów): GENA (brutto)
WYKoNANIA cAŁoŚcl ZADANIA - 10o%.

MaksYmalną iloŚĆ punktów (tj, 100) otrzyma Wykonawca z najniższą ceną. Kazdej
nastęPnej ofercie pzyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą -
stosując wzór:

X = (cena najniższa / cena ofeńy badanej) x 100o/o x 100 pkt.

3. Cena może byĆ tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty,
rabatY winnY byĆ od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację
Zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
zamawiĄącego jakichkolwiek pzeliczeń tj. działań w celu jej określenia.

4. zamawiaiacv nie bedzie oceniał ofeń odrzuconvch.

WYbór oferty najkorzystniejszej oraz informacje o formalnościach jakie powinny
zostać dopełnione po wyborze ofeńy w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.

1. Komisja Przetargowa dokona oceny ofeń i zaproponuje wybór najkozystniejszej
oferty na podstawie kryterium ceny.

2. Ofeńa będzie odrzucona w pzypadku zaistnienia przesłanek wynikających z § 37
Regulaminu udzielania zamówień.

3. Wykonawca zostanie wykluczony z
za odrzuconą w przypadku zaistnienia
udzielania zamówień.

4, Niezwłocznie po wyborze najkozystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wYboze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofeńę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofeńy, a także
Punktację Przyznanąofeńom w każdym kryterium oceny ofert i łącznąpunktację;

postępowania, a oferta będzie uznana
pzesłanek wynikających z § 17 Regulaminu
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2) WYkonawcach, których ofeńy zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
iprawne;

3) WYkonawcach, któzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okreŚlonym zgodnie z § 40 Regulaminu udzielania zamówień, po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawańa.

5. W PrzYPadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
uchYlał się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
naleŻYtego wYkonania umowy lub w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu
wniesionego na wybór najkorzystniejszej oferty, komisja przetargowa proponuje
wYbór ofertY najkorzystniejszej spośród pozostałych ofeń, bez pzeprowadzania ich
Ponownej ocen!, chyba że zachodzi jedna z pzesłanek uniewaznienia postępowania.

6. WYkonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie później niż na dzień
Przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia są zobowiązani przedłożyć
zamawiającemu umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie
np. umowę konsorcjum. Umowa taka musi zawierać

okreŚlenie celu gospodarczego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną
ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (lider), zasady
odPowiedzialnoŚci, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
oznaczenie czasu tnłania konsorcjum obejmującego okres nie krótszy niż czas
realizacji pzedmiotu zamówienia;

- wYkluczenie mozliwoŚci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia;

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

WYmagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zwanego dalej,,zabezpieczen iem".

lstotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.

1. Umowa leasingu zostanie zawarta zgodnie ze złożonym pzezWykonawcę projektem
umowY leasingu. ZamawiĄący zastzega, iż projekt umowy leasingu pzedłozony
Przez WYkonawcę musi uwzględniać istotne dla Zamawiającego postanowienia
umowne zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawańej umowy w stosunku do treści
ofeńY, na Podstawie której dokonano wyboru Finansującego z zastrzeżeniem,
Że oPłata wstępna, raty leasingowe, opłata końcowa podlega zmianie w zakresie
wYsokoŚci naliczenia podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie
obowiązywała inna stawka podatku VAT na przedmiot umowy, niź w dniu złozenia
ofeńy.

Środki ochrony prawnei.

Zgodnie z Działem V Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w GpW
lNZYNlER|A Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.



XXl. WYkaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Formularz ofeńowy Załącznik nr 1

2. OŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2
3. Wykaz wykonanych dostaw. Załącznik nr 3
4. oświadczenie o niezaleganiu wobec zus i us załączniknr 4
5. lstotne postanowienia umowy, Załącznik nr 5



Załącznik nr 1 do S|WZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

oFERTA

W PzYPadku oferty złoŻonĄ pfrzez podmioty występujące wspólnie, należy wskazać
wszystkich członków KonsoĘ um.

NAZWAWYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY;

NlP WYKONAWCY: ...... REGON WYKONAWCY

NR FAX.: NR TEL.:

odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Leasing fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Lp. Wyszczególnienie llość J.m. Cena jed. netto wartość netto

1. Ciqgnik rolniczy 1 szt.
zł zł

2. Opłata manipulacyjna (do 1%) 1 szt. ., zł ,,,.,,.,......,..,....,... zł

3. Opłata wstępno (30% wartości
poczqtkowej nabycia) 1 szt. zł il

4. Rata leasingowa 36 m-cy
.......,.....,.....,..., zł

wartość netto
wszystkich rat

zł

5. Opłata końcowa (wykup 20%) 1 szt. .......,,.............., zł ,..,....,.......,.,....., zł

SUMA wszystkich opłat wym. w poz. 2,3,4,5 wartość netto ... zł

Podatek VAT ł

wartość brutto .. zł

E-MAIL:



2. Oferuiemv:

miesięcY gwarancji jakoŚci na cały ciągnik bez limitu kilometrów (nie może
bYĆ krótsza niż 12 miesięcy) od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.

3. Oferowana cena jako element podlegający ocenie zostanie ogłoszona podczas otwarcia
ofert.

4, wszystkie rubryki muszą być wypełnione, aby oferta była ważna.
5. Termin realizacjizamówienia: najpóźniej do dnia 30.11.2017 r.
6. Warunki PłatnoŚci: termin płatności rat leasingowych - do 25 - go dnia miesiąca.
7. Termin związania ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
8. OŚwiadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapisami Specyfikacji lstotnych Warunków

Zamówienia i uznajemy się za związanych zawartymiw niej postanowieniami.
9. OŚwiadczamY, że dołączony do S|WZ Załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy -

został Przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty
jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu
i term i nie wyznaczony m pżez ZamawiĄąceg o.

10, CzęŚĆ zamówienia, której wykonanie zamierzamy powiezyć podwykonawcom
(w PrzYPadku gdy wykonawca nie przewiduje podwykonawcy należy wpisać ,,NlE
DOTYCZY"):

11. OŚwiadczamy, iz w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty związane z realizacją
pzedmiotu zamówienia.

12. oświadczamy iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania dostawy
wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie
realizacji pzedm iotowego zamówienia.

13. Ofeńa wraz z załączonymi dokumentami zawiera ..,,
stron.

oraz uzyskaliśmy
mogą dotyczyć

kolejno ponumerowanych

Miejscowośó iData Podpis i pieczęć imienna osoby - osób
uprawn ionej(ych) do repreze ntowan ia

Wykonawcy



Załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

ośwlłoczENlE

o spełnianiu warunków okreśIonych w § 15 ust. {

Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w GpW lNZYNlER;A Sp. z o,o.
z siedzibą w Piekarach Śląskich

PrzYstęPując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn.:

,, Leasi n g fab rycz n i e n ow ego c i ąg n i ka ro I n i czeg o''
(p rzed m i ot z a m ówie n i a)

dla: GPW INżYNIERIA Sp. z o,o., ul. Rozatki 1,41 - 948 PiekaryŚląsłle
(nazwa Zamawiającego)

w imieniu reprezentowanejfirmy oświadczam(y), że spełniam(y) warunkidotyczące:
1, Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem

technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

4, nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowośó i Data Podpis i pieczęć imienna osoby - osób
u p raw n io n ej (ych ) do re preze ntow a n i a

Wykonawcy



Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęó adresowa Wykonawcy

VVYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat Przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres działalności jest
krótszy-wtym okresie.

UWAGA:
WYkonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat pzed upływem
terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
zrealizował umowy leasingowe dotyczące co najmniej 3 sztuk fabrycznie nowych pojazdów
samochodowych lub ciągników rolniczych o wartości usługi min. 400.000,00 zł brutto każdy.

Do wYkazu należy dołączyĆ dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w niniejszym
załączniku zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Podpis i pieczęć imienna osoby - osób
u p raw n io n ej (ych) do rep reze ntow a n i a

Wykonawcy

Lp.
Odbiorca

Nazwa firmy
iadres

przedmiot
zamówienia

Czas realizacji Wańość
dostawy

(w zł brutto)
Uwagi

Początek Koniec

Miejscowośó iData



Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

OŚWADCZENlE

o niezaleganiu z płatnoŚciamiwobec Urzędu Skarbowego oraz nie zaleganiu
z płatn ościam i wobe c zakładu u bezpieczeń społecznych

PrzYstęPując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn.:

,,Leasing fabrycznie nowego ciągnika rolniczego''
(przed m iot za mówien ia)

dla: GPW lNŹYNlERlA Sp. zo.o., uI. Rozalki 1,41 -948 Piekary Śląskle
(nazwa Zamawiającego)

9qryiqaętdltly, iŻ nie zalegamy z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz
Zakładu U,bezpieczeń S połecznych

Miejscowość iData Podpis i pieczęć imienna osoby - osób
u p raw n io nej (ych) d o rep re ze ntow a n i a

Wykonawcy



Załącznik nr 5 do SIWZ

lsToTNE PosTANoWlENlA UMovVY

1. PoPzez zawarcie niniejszej Umowy Finansujący zobowiązany jest do nabycia, w zakresie
działalnoŚci swego Przedsiębiorstwa, Przedmiotu Leasingu od oznaczonego Dostawcy
i oddania Przedmiotu Leasingu Kozystającemu do uzywania albo uzywania i pobierania
PoŻYtków na zasadach okreŚlonych w umowie, a Korzystający zobowiązany jest
do zaPłatY Finansującemu wynagrodzenia pieniężnego, w uzgodnionych ratach, równego
co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przedmiotu leasingu pzez
Finansującego o parametrach technicznych i warunkach określonych w SIWZ.

2. Forma finansowania: leasing operacyjny,
3. Okres leasingowania; 36 miesięcy (zgodnie z SIWZ) licząc od daty protokólarnego

pzekazania przedmiotu leasingu do korzystania bez zastueżeń,
4. Termin przekazania przedmiotu leasingu: najpóźniej do dnia 3o.11 .2017 r.
5. FinansującY lub wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się pzekazać

Przedmiot leasingu Korzystającemu - dostawa i rozładunek na ryzyko i koszt Wykonawcy,
do siedzi by Zamawiającego.

6. Ze strony Kozystającego osobą odpowiedzialną za przyjęcie przedmiotu leasingu jest
Pzedstawiciel Zamawiającego.

7. Ze stronY Finansującego lub wskazanego przez niego Podwykonawcę osobą
odPowiedzialną za przekazanie przedmiotu leasingu jest Przedstawiciel Finansującego
lub upoważniony Przedstawiciel Podwykonawcy,

8. WYmienione wyżej osoby, sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy z pzekazania
Przedmiotu leasingu, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury za opłatę
wstępną.
W dniu Puekazania przedmiotu leasingu Finansujący lub Podwykonawca zobowiązany
jest wYdaĆ Kozystającemu oryginały wszelkich atestów, homologacji lub inne dokumenty
umozliwiające zaĘestrowanie pojazdu w Polsce a także w oryginale: książki senłisowe,
gwarancyjne i inne dokumenty związane z pzedmiotem umowy.
KorzYstający zastrzega sobie prawo zgłaszania reklamacji w przypadku stwierdzenia
braków wyposaŻenia lub wad jakościowych. Reklamacje te, zgodnie z Kodeksem
cywilnym, winny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu,
OPłata wstęPna -30o/o wartoŚci początkowej nabycia przedmiotu zamówienia leasingu.
KorzYstającY dokona zapłaty opłaty wstępnej po otrzymaniu kompletu wymaganych przez
KozYstającego dokumentów przelewem, w terminie do 7 dni od podpisania umowy
leasingu Pod warunkiem dostarczenia faktury z tytułu opłaty wstępnej na 3 dni robocze
Przed terminem płatności na rachunek bankowy Finansującego wskazany w faktuze.
WańoŚĆ wszystkich rat leasingowych wraz z opłatą wstępną i wykupem Finansujący
zobowiązany jest wskazać w harmonogramie finansowania zamówienia.
Termin płatności rat leasingowych - do 25-go dnia miesiąca,
OPłata końcowa (wańość wykupu na własność po zakończeniu okresu truvania umowy
leasingu):
15.1, ciągnika rolniczego - nie więcej niż2Oo/o wańości początkowej nabycia pzedmiotu

zamówienia.
16. KorzYstający ma obowiązek dokonania zapłaty faktury za wykup - pzelewem, w terminie

7 dni od datY otzymania faktury VAT z tytułu wykupu na rachunek bankowy
Finansującego wskazany w fakturze.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.



23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

17, Po uPłYwie Podstawowego okresu umowy leasingu, Korzystającemu przysługuje prawo
do nabYcia Pzedmiotu leasingu za wykup określony w umowie leasingu pod warunkiem,
Że nie PÓŹniej niż 30 dni przed zakończeniem umowy Korzystający zawiadomi
Finansującego o zamiaze nabycia przedmiotu leasingu.

18, Finansujący zawrze Umowę przenoszącą własność pojazdu na Korzystającego w terminie
14 dni od datY PodPisania umowy przenoszącej własność pojazdu na Korzystającego pod
warunkiem doręczenia faktury z tytułu wykupu nie później niż na 3 dni przed terminem
płatności.

,19, odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokona Finansujący.
20. KorzYstający upoważnia Finansującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu.
21. StronY umowy uzgadniają, że Korzystający ma prawo pomniejszyć fakturę Finansującego

o naliczone kary.
22. Cena zakupu pzedmiotu leasingu netto/brutto wynosi ......,,,.,..t

(zgodnie ze żożoną ofertą).
opłata wstępna netto,. (zgodnie ze żożonąofeńą),
Rata leasingu netto. .., .... (zgodnie ze żożonąofertą).
opłata końcowa netto. .. (zgodnie ze złożonąofeńą).
Raty leasingowe są równe w okresie tnłania umowy.
Stała stopa procentowa w okresie tnruania umowy.
Zmiana harmonogramu - bezpłatnie raz na rok.
Mozliwośc doposażenia spzętu podczas tnłania umowy.
WPłata rat leasingowych dokonywana będzie przelewem na rachunek
W.,..,....,.,.. nr......,..,...
Finansujący lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub
imPorterem pojazdu na terenie RP na dostarczony pojazd udzieli gwarancjijakości na cały
Pojazd miesięcy (nie może być krótsza niż 12 miesięcy) od daty podpisania
protokołu zdawczo - odbiorczego.
Finansujący lub wskazany pżez niego Podwykonawca będący producentem lub
imPorterem pojazdu na terenie RP zobowiązany jest w okresie gwarancji do: podjęcia
naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia korzystającego (telefon lub faks).
Bieg terminów gwarancji jakości i rękojmi za wady tizyczne przedmiotu leasingu
roz9oczVna się od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego.
Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 10% ceny zakupu
Pzedmiotu leasingu brutto za odstąpienie od umowy pzez Finansującego z plzyczyn
nieleżących po stronie Kozystającego,

35, Finansujący zapłaci Kozystającemu karę umowną w wysokości 10% ceny zakupu
Pzedmiotu leasingu brutto za odstąpienie od umowy przez Korzystającego z przyczyn
zależny ch od Fi nansująceg o.
KorzYstający może obciążyć Finansującego karą umowną w wysokości 0,3% ceny zakupu
Pzedmiotu leasingu brutto za kazdy rozpoczęty dzień opóźnienia w pzekazaniu
przedmiotu leasingu do korzystania,
Korzystający zastuega sobie prawo dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.
KorzYstającY może odstąpić od niniejszej umowy w razie nie wywiązywania się
Finansującego z jej warunkÓw, w szczególności, gdy Finansujący nie zachowuje terminu
Pzekazania przedmiotu leasingu lub nie dostarczył wymaganych dokumentów, bądź gdy
Finansujący przekroczy termin puekazania do korzystania powyzej 14 dni, bądź gdy

33.

34.

36.

37,

38.



39.

40.

41,

42,

PżekazanV Pojazd nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym w opisie przedmiotu
zamówienia.
UbezPieczenie komunikacyjne przedmiotu leasingu w zakresie oc, Ac, NW w całym
okresie tnłania umowy leasingu ponosi Korzystający. KoszĘ ubezpieczenia
komunikacyjnego, rejestracji pojazdu nie stanowią składnika ceny wykonania
przedmiotu zamówienia.
Koszt Ęestracji pojazdu orazzobowiązanie zapłaty podatku drogowego w okresie tnruania
umowY leasingu ponosi Korzystający na podstawie refaktury kosztów poniesiony ch przez
Finansującego.
ZakazĄe się istotnych zmian postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy,
na Podstawie której dokonano wyboru Finansującego z zastrzeżeniem, że opłata
wstęPna, raty leasingowe, opłata końcowa podlega zmianie w zakresie wysokości
naliczenia Podatku VAT, o ile w terminie pzewidzianym umową, będzie obowiązywała
inna stawka podatku vAT na przedmiot umowy, niż w dniu żożeniaofeńy.
w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy
Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w GPW lNZyNlERlA Sp. z o.o. oraz
Kodeksu cywilnego.
Wszelkie sPrawy sporne wynikające z niniejszej umowy Strony oddają pod rozstzygnięcie
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Korzystającego

43.


