Inowrocław, dnia 14.05.2012r

...........................
Zatwierdzam

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ NOWYCH OPON WRAZ Z AKCESORIAMI OPONIARSKIMI ORAZ USŁUGĘ BIEŻNIKOWANIA

„NA ZIMNO” CZĘŚCIOWO ZUŻYTYCH OPON DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O. O. W INOWROCŁAWIU

Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
( Dz. U. z 1964 Nr 16 poz 93 ze zm.)
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
tel. ( 052 ) 357 60 69 fax ( 052 ) 357 60 60
KRS 0000166219 kapitał zakładowy 12 771 000,00 zł
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie I A
Dostarczanie nowych opon do pojazdów używanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu wg szczegółowego opisu zamówienia zgodnie z
załącznikiem nr 3a do SIWP.
Zadanie I B
Dostarczenie akcesoriów oponiarskich do pojazdów używanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu wg szczegółowego opisu zamówienia zgodnie z
załącznikiem nr 3a do SIWP.
Zadanie II
Usługa bieżnikowania częściowo zużytych opon metodą „na zimno” do pojazdów używanych przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. w Inowrocławiu wg szczegółowego opisu
zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3b do SIWP.
Rzeczywista wartość umowy dostawy wynikać będzie z rzeczywiście dostarczonych opon,
akcesoriów oponiarskich w trakcie trwania umowy. Rzeczywista wartość umowy na usługę
bieżnikowania opon „Metodą na zimno” wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych usług
bieżnikowania opon „Metodą na zimno”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia zamówienia na dostawy opon, akcesoriów oponiarskich oraz usługę bieżnikowania
opon odpowiednio do jego rzeczywistych potrzeb. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń
z tytułu niewykorzystania w całości przez Zamawiającego kwoty określonej w ofercie. Ceny
określone w formularzu cenowym pozostaną stałe w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie w okresie od dnia ........ 2012 r. dnia ............... 2013
roku wg potrzeb zgłaszanych dostawcy faksem lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika
zamawiającego.
Okres realizacji zamówienia cząstkowego nie może przekroczyć od jego zgłoszenia:
− opony nowe i akcesoria – 72 godziny,
− opony bieżnikowane – 168 godzin.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub
usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Referencje
potwierdzające, że dostawy lub usługi wymienione w wykazie, o którym mowa wyżej,
zostały należycie wykonane;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek jako spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi: karty techniczne
produktu oraz karty charakterystyki produktu niebezpiecznego (o ile jest wymagana dla
danego produktu) na proponowany towar,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek jako spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a
w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W
wypadku, gdy chęć udziału w postępowaniu zgłaszają podmioty występujące wspólnie
muszą one przedłożyć umowę regulującą wzajemną współpracę.
3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana w systemie „spełnia – nie spełnia”
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą
przedłożyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2) aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) oświadczenie, że spełniają warunki określone w rozdziale IV Specyfikacji Istotnych
Warunków Przetargu (załącznik nr 2 )
5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
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przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,
6) referencje potwierdzające, że dostawy lub usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w
punkcie poprzednim, zostały należycie wykonane;
7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
8) karty techniczne produktu oraz karty charakterystyki produktu niebezpiecznego (o ile jest
wymagana dla danego produktu) na proponowany towar,
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo w związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
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8)

9)
6.
1)

2)
3)
4)
7.

skarbowego,
Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo w
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu
nie wnieśli wadium , w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związania z ofertą.
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o spełnieniu warunków w
postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy
lub usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert

WSZYSTKIE

DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, MUSZĄ BYĆ PRZEDŁOŻONE W FORMIE ORYGINAŁU LUB

KSEROKOPII POŚWIADCZONEJ NA KAŻDEJ ZE STRON ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE
DO REPREZENTOWANIA

WYKONAWCY.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać
w formie pisemnej. Przekazywanie wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów faksem pod nr
( 52 ) 357 60 60 tylko pod warunkiem niezwłocznego przesłania tychże w formie pisemnej. Adres
Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o. o. ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o wyniku przetargu. Wybrany Wykonawca
zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy w zawiadomieniu o wyniku przetargu.
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 Katulski Piotr Kierownik Działu Logistyki
 Piernik Wojciech Z-ca dyrektora ds. technicznych i eksploatacji
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VI. WADIUM
Obciąża się Wykonawców obowiązkiem wniesienia wadium.
Wysokość wadium ustala się na następującą kwotę:
3 000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach :pieniądzu; poręczeniach bankowych lub
w poręczeniach Spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych;
Termin wniesienia wadium ustala się do dnia 04.06.2012 r. do godziny 1000.
Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer
Bank Pekao S.A.
I oddział Inowrocław
76124011961111000013417361
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia .
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw , chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą – wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Przetargu (załącznik nr 4);
2. wymagane dokumenty wg IV rozdziału niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Przetargu;
3. parafowane wzory umów (załącznik numer 1a i 1b) do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Przetargu – dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4. przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od
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towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż
towaru (usług) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym, przy czym konsekwencje określenia w cenie podatku niezgodnego z
przepisami ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego ponosi Wykonawca.
Zarówno oferta, jak i wszystkie strony dokumentów będące jej integralną częścią, winny być
podpisane przez właściwych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z zapisami wymienionymi w
rozdziale IV ust. 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu wraz z pieczęciami
firmowymi i imiennymi.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do ofert sporządzonych w innym języku musi być
dołączone tłumaczenie na język polski.
Wszystkie ceny zawarte w ofercie podane muszą być w PLN do dwóch miejsc za przecinkiem.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach. Należy stosować
opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Ofertę należy umieścić w opakowaniu wewnętrznym –
opisać adresem Wykonawcy oraz oznaczyć napisem „Oferta na dostawę nowych opon i
akcesoriów oponiarskich oraz usługi bieżnikowania opon metodą „na zimno” dla MPK sp. z
o. o. „. Zamknięte opakowanie wewnętrzne należy umieścić w opakowaniu zewnętrznym – opisać
nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczyć napisem „Oferta na dostawę nowych opon i
akcesoriów oponiarskich oraz usługi bieżnikowania opon metodą „na zimno” dla MPK sp. z
o. o. ”nie otwierać do dnia 04.06.2012r. godz. 10:00”.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.
2.
3.
4.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w
Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88 – 100 Inowrocław, w terminie do dnia 04.06.2012r.
godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp.
z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w dniu 04.06.2012 r. godz. 10:15
Wykonawcy, podobnie jak wszyscy zainteresowani, mogą być obecni przy otwarciu ofert.
W w/w terminie:
bezpośrednio przed otwarciem ofert jeden z członków komisji przetargowej, w imieniu
zamawiającego, poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia;
jeden z członków komisji przetargowej dokona otwarcia ofert;
jeden z członków komisji przetargowej odczyta z ofert i poda obecnym nazwy Wykonawców i ich
adresy;
jeden z członków komisji przetargowej odczyta z ofert i poda obecnym informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena zamówienia :
Suma cen (netto) zamówienia dla zadania I i II
2. Wartość całego zamówienia:
Wartość całego zamówienia należy podać netto oraz brutto.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Zadanie I A (Nowe Opony) ustala się następujące kryteria oceny:
1) cena znaczenie – 90%
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maksymalną ocenę 100 pkt.
Pozostali Wykonawcy otrzymują odpowiednio niższe ceny wg. Wzoru
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cena minimalna
cena oferty [CO IA] = (

x 100 pkt ) x 90 %
cena oferowana

2) okres gwarancji 5 %
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy przebieg kilometrów dla oferowanych opon
otrzyma 100 pkt. Pozostali Wykonawcy otrzymują odpowiednio niższą ocenę wg wzoru
max przebieg
okres gwarancji [OG IA] =(
x 100 pkt) x 5%
przebieg oferowany
Przebieg = Σ ( przebiegu gwarantowanego dla każdego z rozmiarów)
3) termin dostawy zamówienia cząstkowego 5%
Wykonawca , który zaoferuje najkrótszy okres dostawy otrzyma 100 pkt. Pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio niższą ocenę wg wzoru:
najkrótszy okres dostawy
termin dostawy [TD IA] = (
x 100 pkt ) x 5%
oferowany okres dostawy
Zadanie I B ( Akcesoria oponiarskie) Ustala się następujące kryteria oceny:
1) cena 100 %
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 100 pkt. Pozostali
Wykonawcy otrzymują odpowiednio niższe oceny wg wzoru
cena minimalna
cena oferty [CO IB] = (

x 100 pkt) x 100%
cena oferowana

Zadanie II (Bieżnikowanie opon) Ustala się następujące kryteria oceny
1) cena 90 %
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max 100 pkt. Pozostali
Wykonawcy otrzymują odpowiednio niższe oceny wg wzoru:
cena minimalna
cena oferty [CO II] = (

x 100 pkt) x 90%

cena oferowana
2) okres gwarancji 5 %
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy przebieg kilometrów dla oferowanych opon
bieżnikowanych otrzyma max 100 pkt. Pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio
niższe oceny wg wz
max przebieg
okres gwarancji [OG II]= (
x 100 pkt) x 5%
przebieg oferowany
4) termin wykonania zamówienia cząstkowego 5%
Wykonawca , który zaoferuje najkrótszy okres wykonania otrzyma 100 pkt. Pozostali
Wykonawcy otrzymają odpowiednio niższą ocenę wg wzoru:
najkrótszy okres wykonania
termin wykonania [TW II] = (

x 100 pkt ) x 5%

oferowany okres wykonania
XII.Wybór najkorzystniejszej oferty
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Postępowanie wygra Wykonawca , który otrzyma najwięcej pkt. Zgodnie z wzorem
COIA+OGIA+COIB
najkorzystniejsza oferta =

+ OGII+TWII+COII
2

XIII. WARUNKI PŁATNOŚCI I ROZLICZEŃ
Zapłata za dostarczone produkty nastąpi przelewem na rachunek bankowy dostawcy, na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT, w terminie do 30 dni od jej doręczenia zamawiającemu.
Wszelkie rozliczenia między zamawiającym i oferentami będą prowadzone wyłącznie w pieniądzu
polskim.

XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wzory umów z dostawcą stanowią załączniki numer 1a i 1b do niniejszej specyfikacji.

XV. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik numer 1a – wzór umowy Zadanie I
Załącznik numer 1b- wzór umowy Zadanie II
Załącznik numer 2 - oświadczenie Wykonawcy
Załącznik numer 3a- opis zamówienia- Zadanie I
Załącznik numer 3b- opis zamówienia – Zadanie II
Załącznik numer 4 – wzór oferty

9

Załącznik nr 1a – Zadanie I do SIWP

UMOWA NR …/2012
dostawy nowych opon i akcesoriów oponiarskich
zawarta w dniu ..............roku w Inowrocławiu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym sp. z o. o. w Inowrocławiu ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000166219, kapitał zakładowy 12 771 000 zł, REGON 093128236 NIP 556-24-73-812
reprezentowaną przez :
Mariusza Kuszel
- Prezesa Zarządu
zwanego w treści umowy Zamawiającym
a
zwanym w treści umowy Wykonawcą, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego po
przeprowadzeniu postępowania w formie przetargu nieograniczonego o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest :
1) Dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu:
- nowych opon ujętych w specyfikacji asortymentowej – stanowiącej załącznik numer 1 do
niniejszej umowy.
2) Dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu :
- akcesoriów oponiarskich ujętych w specyfikacji asortymentowej –stanowiącej załącznik
numer 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest zgodny z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, obowiązującymi normami i
przepisami.
§2
1. Ilości określone w specyfikacji asortymentowej są wielkościami szacunkowymi.
2. Zamówienie szczegółowe dotyczące konkretnej dostawy, zawierające określenie ilości
produktów i ich asortymentu, będzie przekazywane Wykonawcy za pośrednictwem faksu nr
........................ przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3. Wykonawca na podstawie zamówienia na własny koszt dostarcza opony do magazynu
Zamawiającego w Inowrocławiu przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
4. Termin realizacji zamówienia wynosi .......... godzin od momentu przekazania zamówienia
szczegółowego przez Zamawiającego w formie faksu.
§3
Dostarczane produkty Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć w:
1.świadectwa jakościowe (zgodnie z obowiązującymi normami),
2.homologacje.
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§4
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru dostarczonych produktów na terenie zajezdni
autobusowej przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław w obecności
przedstawiciela Wykonawcy.
2. Dowodem dostawy będzie podpisana przez przyjmującego dostawę, upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę z
wyszczególnionym asortymentem i ilością.
3. Podpisując dowód dostawy, przedstawiciel Zamawiającego potwierdza zgodność dostawy z
zamówieniem szczegółowym, a także opatrzenie dostarczonych produktów dokumentami, o
których mowa w § 3 pkt 1 i 2
4. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przewidzianej w § 5 ust. 8, podpis
przedstawiciela Zamawiającego na dowodzie dostawy stanowi także potwierdzenie faktu
opatrzenia dostarczonych produktów dokumentem potwierdzającym gwarancję jakości
udzieloną przez producenta.
§5
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z warunkami
zawartymi w specyfikacjach asortymentowych, stanowiących załącznik numer 1 i 2 do umowy
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony towar ma wady lub jest
niezgodny z zakresem rzeczowym i ilościowym i nie odpowiada zamówieniu szczegółowemu
Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny. W protokóle ujmuje stwierdzone wady i różnice
między dostawą a zamówieniem.
3. Protokół reklamacyjny podpisuje przedstawiciel Wykonawcy. Wobec odmowy podpisania
protokołu reklamacyjnego przez przedstawiciela Wykonawcy, należy o tym uczynić wzmiankę.
4. W okresie gwarancji Zamawiający powinien pisemnie zawiadomić Wykonawcę o wadzie
fizycznej danego produktu w ciągu 24 godzin od wykrycia wady, nie później jednak niż przed
upływem okresu gwarancji na dany element. Zawiadomienie następuje przez przesłanie
Wykonawcy protokołu reklamacyjnego, w którym Zamawiający ujął wykryte wady fizyczne.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia otrzymanego
zawiadomienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady reklamowanego produktu lub dostarczenia
produktu wolnego od wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie.
6. Przy nieuwzględnieniu reklamacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić go
pisemnie w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, podając uzasadnienie.
7. Niezawiadomienie Zamawiającego w myśl ust. 6 jest jednoznaczne z rozpatrzeniem reklamacji
zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
8. Jeżeli Wykonawca dysponuje gwarancją jakości pochodzącą od producenta produktu, a okres
trwania tej gwarancji jest dłuższy niż okres przewidziany w ust.1 liczone od dnia dostarczenia
produktu Zamawiającemu, to może przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
gwarancję producenta, zwalniając się tym samym z obowiązku określonego w ust. 1 w zakresie
objętym gwarancjami producenta.
9. Dokumenty potwierdzające gwarancję producenta należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z
dostawą produktów, których ta gwarancja dotyczy.
10. Wobec stwierdzenia, że dostarczone produkty nie zostały opatrzone dokumentami, o których
mowa w § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lub – w sytuacji, gdy Wykonawca korzysta z możliwości
przewidzianej w § 5 ust. 8 i 9 –, przepisy ust. 2 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
11. Podpisany przez Zamawiającego protokół reklamacyjny stanowi podstawę naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3.
11

§6
Zapłata za dostarczane produkty będzie następować wg cen podanych w ofercie Wykonawcy,
zamieszczonych w specyfikacjach asortymentowych, stanowiących załącznik numer 1 i 2 do
umowy.
§7
Zapłata za dostarczone produkty będzie następować przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia
Zamawiającemu.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu:
1) karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia szczegółowego za każdy dzień zwłoki
wynikającą z niedotrzymania terminów określonych w § 2 ust. 4 lub terminie o którym
mowa w § 5 ust.5 umowy;
2) karę umowną w wysokości różnicy ceny wynikającej z umowy i związanych z tym kosztów
poniesionych w związku z zakupem produktów u innego dostawcy - w przypadku
niewywiązania się z terminów określonych w § 2 ust. 4 i § 5 ust. 5 lub dostaw niezgodnych
z zamówieniem szczegółowym;
3) karę umowną w wysokości różnicy ceny wynikającej z umowy i związanych z tym kosztów
poniesionych w związku z zakupem produktów u innego dostawcy - w przypadku
niewywiązania się z obowiązków określonych w § 3 ; zakup musi nastąpić u takiego
dostawcy, który zaopatrzy sprzedane produkty w dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 1 i
pkt 2;
4) karę umowną w wysokości różnicy ceny wynikającej z umowy i związanych z tym kosztów
poniesionych w związku z zakupem produktów u innego dostawcy w przypadku określonym
w § 5 ust. 10; zakup musi nastąpić u takiego dostawcy, który zaopatrzy sprzedane produkty
w dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 9;
5) odszkodowanie w wysokości 10 % łącznej wartości (brutto) oferty złożonej przez
Wykonawcę, o której mowa we wstępie do umowy, ograniczającej się do przedmiotu umowy
– w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy:
1) odszkodowanie w wysokości 10 % łącznej wartości (brutto) oferty złożonej przez
Wykonawcę, o której mowa we wstępie do umowy, ograniczającej się do przedmiotu umowy
– w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z
wyłączeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2) odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty.
§9
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających przewidziane kary
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umowne.
§ 10
Umowa wiąże strony na okres od ....................2012 roku do ..................2013 roku .
§ 11
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną
część umowy.
2. W przypadku rozbieżności w treści postanowień umowy, SIWP i oferty będą miały
zastosowanie postanowienia umowy i SIWP.

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 14
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy podlegają rozstrzygnięciu przez
Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca:

Zamawiający:
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Załącznik nr 1b – Zadanie II do SIWP

UMOWA NR …/2012
na wykonanie usługi bieżnikowania opon metodą „na zimno”
zawarta w dniu............. roku w Inowrocławiu pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym sp. z o. o. w Inowrocławiu ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000166219, kapitał zakładowy 12 771 000,00 zł, REGON 093128236 NIP 556-24-73-812
reprezentowaną przez :
Mariusza Kuszel
Prezesa Zarządu
zwanego w treści umowy Zamawiającym
a
zwanego w treści umowy Wykonawcą, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego po
przeprowadzeniu postępowania w formie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest :
1) Wykonanie usługi bieżnikowania zużytych opon metodą na zimno na bazie zużytych opon
otrzymanych od Zamawiającego ujętych w specyfikacji asortymentowej – załączniku numer
1 do niniejszej umowy.
2) Wykonanie usługi bieżnikowania zużytych opon metodą na zimno na własnym karkasie
ujętych w specyfikacji asortymentowej – załączniku numer 1 do niniejszej umowy.
3) Utylizacja opon nie nadających się do regeneracji (złomowych),
2. Przedmiot dostawy jest zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w
Warunkach Przetargu, obowiązującymi normami i przepisami.
§2
1. Ilości określone w specyfikacji asortymentowej są wielkościami szacunkowymi.
2. Zamówienie szczegółowe dotyczące konkretnej dostawy, zawierające określenie ilości
produktów i ich asortymentu, będzie przekazywane Wykonawcy za pośrednictwem faksu przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3. Wykonawca na podstawie zamówienia na własny koszt:
 pobiera opony z magazynu Zamawiającego
 dostarcza opony po wykonaniu usługi do magazynu Zamawiającego w Inowrocławiu przy
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
4. Termin realizacji zamówienia wynosi ....... godzin od momentu przekazania zamówienia
szczegółowego przez Zamawiającego w formie faksu.
§3
Dostarczane produkty Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć w:
1. świadectwa jakościowe (zgodnie z obowiązującymi normami),
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2.

homologacje.
§4

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru dostarczonych produktów na terenie
zajezdni autobusowej przy ulicy Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław w obecności
przedstawiciela Wykonawcy.
2. Dowodem dostawy będzie podpisana przez przyjmującego dostawę, upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę z
wyszczególnionym asortymentem i ilością.
3. Podpisując dowód dostawy, przedstawiciel Zamawiającego potwierdza zgodność dostawy z
zamówieniem szczegółowym, a także opatrzenie dostarczonych produktów dokumentami, o
których mowa w § 3 pkt 1 i 2
4. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przewidzianej w § 5 ust. 8, podpis
przedstawiciela Zamawiającego na dowodzie dostawy stanowi także potwierdzenie faktu
opatrzenia dostarczonych produktów dokumentem potwierdzającym gwarancję jakości
udzieloną przez producenta.
§5
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone produkty zgodnie z
warunkami zawartymi w specyfikacjach asortymentowych, stanowiących załącznik numer
1 i 2 do umowy
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony towar ma wady lub jest
niezgodny z zakresem rzeczowym i ilościowym i nie odpowiada zamówieniu
szczegółowemu Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny. W protokóle ujmuje
stwierdzone wady i różnice między dostawą a zamówieniem.
3. Protokół reklamacyjny podpisuje przedstawiciel Wykonawcy. Wobec odmowy podpisania
protokołu reklamacyjnego przez przedstawiciela Wykonawcy, należy o tym uczynić
wzmiankę.
4. W okresie gwarancji Zamawiający powinien pisemnie zawiadomić Wykonawcę o wadzie
fizycznej danego produktu w ciągu 24 godzin od wykrycia wady, nie później jednak niż
przed upływem okresu gwarancji na dany element. Zawiadomienie następuje przez
przesłanie Wykonawcy protokołu reklamacyjnego, w którym Zamawiający ujął wykryte
wady fizyczne. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia
otrzymanego zawiadomienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady reklamowanego produktu lub dostarczenia
produktu wolnego od wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie.
6. Przy nieuwzględnieniu reklamacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić
go pisemnie w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, podając uzasadnienie.
7. Niezawiadomienie Zamawiającego w myśl ust. 6 jest jednoznaczne z rozpatrzeniem
reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
8. Jeżeli Wykonawca dysponuje gwarancją jakości pochodzącą od producenta produktu, a
okres trwania tej gwarancji jest dłuższy niż okres przewidziany w ust.1 liczone od dnia
dostarczenia produktu Zamawiającemu, to może przedłożyć Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające gwarancję producenta, zwalniając się tym samym z obowiązku określonego
w ust. 1 w zakresie objętym gwarancjami producenta.
9. Dokumenty potwierdzające gwarancję producenta należy przedłożyć Zamawiającemu wraz
z dostawą produktów, których ta gwarancja dotyczy.
10. Wobec stwierdzenia, że dostarczone produkty nie zostały opatrzone dokumentami, o których
mowa w § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lub – w sytuacji, gdy Wykonawca korzysta z możliwości
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przewidzianej w § 5 ust. 8 i 9 –, przepisy ust. 2 i ust. 5 stosuje się odpowiednio.
11. Podpisany przez Zamawiającego protokół reklamacyjny stanowi podstawę naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3.
§6
Zapłata za dostarczane produkty będzie następować wg cen podanych w ofercie Wykonawcy,
zamieszczonych w specyfikacji asortymentowej, stanowiącej załącznik numer 1 do umowy.
§7
Zapłata za dostarczone produkty będzie następować przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia
Zamawiającemu.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu:
1) kary umownej w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki wynikającej z
niedotrzymanie terminów określonych w § 2 ust. 4 lub terminie o którym mowa w § 5 ust.5
umowy;
2) odszkodowanie w wysokości 10 % łącznej wartości (brutto) oferty złożonej przez
Wykonawcę, o której mowa we wstępie do umowy, ograniczającej się do przedmiotu umowy
– w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy:
1) odszkodowanie w wysokości 10 % łącznej wartości (brutto) oferty złożonej przez
Wykonawcę, o której mowa we wstępie do umowy, ograniczającej się do przedmiotu umowy
– w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z
wyłączeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2) odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty.
§9
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających przewidziane kary
umowne.
§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ...................2012r do dnia ...................2013r
§ 11
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną
część umowy.
2. W przypadku rozbieżności w treści postanowień umowy, SIWP i oferty będą miały
zastosowanie postanowienia umowy i SIWP.
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§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego .
§ 14
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy podlegają rozstrzygnięciu
Sądowi właściwego dla Zamawiającego
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Wykonawca:

Zamawiający:
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Załącznik nr 2 – do SIWP

(pieczęć adresowa firmy Oferenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozdziale. IV
Warunków Przetargu.

Specyfikacji Istotnych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na na dostawę nowych opon
wraz z akcesoriami oponiarskimi oraz usługę bieżnikowania „Na zimno” częściowo zużytych
opon dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Inowrocławiu
ja (imię i nazwisko).....................................................................................................................
zamieszkały................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Przetargu;
2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia ;
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia ;
4. nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie zamówienia ;
5. nie podlegamy wykluczeniu , co oznacza, że:
na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu;
6. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków
Przetargu oraz załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (a w tym z projektami
umów) i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

miejscowość, data

Podpisano (upoważniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 3a
Opis zamówienia Zadanie I

A – Nowe opony
NOWE OPONY
1

2

3

4

5

Lp.

Rozmiar opony

Ilość sztuk

Uwagi

WYMAGANY TYP
OPONY

16 szt

Bezdętkowe, pojazdy
komunikacji miejskiej

GOODYEAR MCA
URBAN

2 szt

Bezdętkowe, pojazdy
komunikacji miejskiej

DUNLOP SPLT800

10 szt

Bezdętkowe, pojazdy
komunikacji miejskiej

DUNLOP SP 372 CITY

6 szt

Bezdętkowe, pojazdy
komunikacji miejskiej

DUNLOP Grandtrek
AT3

10 szt

Bezdętkowe, pojazdy
komunikacji miejskiej

DUNLOP SP 344

2 szt

Bezdętkowe, pojazdy
komunikacji miejskiej

DUNLOP SP 344

1

11 R 22,5

2

195/70 R 16

3

275/70 R 22,5

4

225/75/R 16

5

285/70/ R 19,5

6

385/55/R 22,5

- Opony podane są oponami bezdętkowymi przeznaczonymi do autobusów komunikacji miejskiej.
- Oferowane opony muszą być typu jak podano w tabeli kolumna 5
-Termin dostawy nie dłuższy niż 72 godzin.
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B- AKCESORIA OPONIARSKIE
1

2

3

Lp.

Nazwa towaru

Ilość sztuk

1.

TECH-SZNUR Ø 6

50

2

TECH-SZNUR Ø 8

50

3

TECH ŁATKA CT 20

50

4.

TECH ŁATKA CT 33

50

5.

TECH KLEJ 945 ml

6

6.

PASTA MONTAŻ 3 kg

2

7.

WKŁAD ZAWORU KOŁA

8

SZYDŁO 925

4

9

SZYDŁO 920

4

10

WPROWADZACZ DO KLEJU 915

4

11

ZMYWACZ 1000 ml

1

12

SZLIFIERKA EP 708

1

13

FREZY 282

2

14

FREZY 280

2

15

PRZEDŁUŻKI DO POMPOWANIA KÓŁ VH 646

2

16

PRZEDŁUŻKI DO POMPOWANIA KÓŁ VH 645

2

17

PRZEDŁUŻKI DO POMPOWANIA KÓŁ VH 643

2

200

18 POKRĘTŁO DO WSTAWEK VH 675
-Termin dostawy nie dłuższy niż 72 godzin

5
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Załącznik nr 3b
Opis zamówienia zadanie II

1

2

3

4

5

L.p.

Rozmiar opon

Ilość sztuk

Uwagi

Rzeźba bieżnika
używana przez MPK

1

11 R 22,5

20

Bezdętkowe,
przeznaczone do
komunikacji miejskiej

Zgodne ze
zdjęciem nr 1

2

275/70 R 22,5

8

Bezdętkowe,
przeznaczone do
komunikacji miejskiej

Zgodne ze
zdjęciem nr 2

3

285/70 R 19,5

12

Bezdętkowe,
przeznaczone do
komunikacji miejskiej

Zgodne ze
zdjęciem nr 3

4

385/55 R 22,5

2

Bezdętkowe,
przeznaczone do
komunikacji miejskiej

KARKAS
1

11 R 22,5

10

Bezdętkowe,
przeznaczone do
komunikacji miejskiej

X

2

275/70 R 22,5

4

Bezdętkowe,
przeznaczone do
komunikacji miejskiej

X

3

285/70 R 19,5

6

Bezdętkowe,
przeznaczone do
komunikacji miejskiej

X

4

385/55 R 22,5

2

Bezdętkowe,
przeznaczone do
komunikacji miejskie

X

Złomowanie i utylizacja
1

Wszystkie rozmiary

20

Bezdętkowe,
przeznaczone do
X
komunikacji miejskiej
–wszystkie opony z pozycji 1, 2,3,4 są oponami bezdętkowymi przystosowanymi do komunikacji
miejskiej
–bieżnikowane opony muszą posiadać rzeźbę bieżnika zgodną z dotychczas używanymi oponami w
celu zapobiegania konieczności wymiany opon dla całej osi tylnej.
–Termin wykonania usługi nie dłuższy niż 168 godzin.
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Załącznik nr 4 do SIWP
Wzór oferty
na dostawę nowych opon wraz z akcesoriami oponiarskimi oraz usługę bieżnikowania „Na zimno”
częściowo zużytych opon dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o. o. w
Inowrocławiu
1)oferowana cena dla Zadania I i II
–cena netto zamówienia ...................................................................zł
słownie................................................................................................
–cena brutto zamówienia.......................................................zł
słownie..................................................................................................
2)Oferowana cena dla Zadania I
A-nowe opony
–cena netto zamówienia......................................................................zł
słownie...................................................................................................
–cena brutto zamówienia.........................................................zł
słownie....................................................................................................
–gwarantowany przebieg opon w km oraz cena jednostkowa

Lp

Rozmiar

1

11 R 22,5

2

195/70 R 16

3

275/70 R 22,5

Gwarantowany
przebieg w km

225/75/R 16
4
5

285/70/ R 19,5

6

385/55/R 22,5

* niepotrzebne skreślić
- termin dostawy...........................godzin
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Cena netto 1 szt

B – Akcesoria oponiarskie
–cena

netto zamówienia ....................................................................zł
słownie...................................................................................................
–cena brutto zamówienia.................................................................zł
słownie....................................................................................................
Lp

Nazwa towaru

Ilość sztuk

1.

TECH-SZNUR Ø 6

50

2

TECH-SZNUR Ø 8

50

3.

TECH ŁATKA CT 20

50

4.

TECH ŁATKA CT 33

50

5

TECH KLEJ 945 ml

6

6

PASTA MONTAŻ 3 kg

2

7

WKŁAD ZAWORU KOŁA

8

SZYDŁO 925

4

9

SZYDŁO 920

4

10

WPROWADZACZ DO KLEJU 915

4

11

ZMYWACZ 1000 ml

1

12

SZLIFIERKA EP 708

1

13

FREZY 282

2

14

FREZY 280

2

15

PRZEDŁUŻKI DO POMPOWANIA
KÓŁ VH 646

2

16

PRZEDŁUŻKI DO POMPOWANIA
KÓŁ VH 645

2

17

PRZEDŁUŻKI DO POMPOWANIA
KÓŁ VH 643

2

18

POKRĘTŁO DO WSTAWEK VH 675

5

–termin

200

dostawy..............................godzin
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Cena netto 1 szt

3)Oferowana cena dla Zadania II
–cena netto zamówienia......................................................................zł
słownie....................................................................................................
–cena brutto zamówienia...................................................................zł
–słownie....................................................................................................

L.p.

Rozmiar opon

Gwarantowany
przebieg km

Zgodność z
używanymi
bieżnikami

1

11 R 22,5

tak/nie*

2

275/70 R 22,5

tak/nie*

3

285/70 R 19,5

tak/nie*

4

385/55 R 22,5

tak/nie*

Cena netto za 1 szt.

KARKAS
1

11 R 22,5

tak/nie*

2

275/70 R 22,5

tak/nie*

3

285/70 R 19,5

tak/nie*

4

385/55 R 22,5

tak/nie*
Złomowanie i utylizacja

5

Wszystkie rozmiary

* niepotrzebne skreślić
- termin dostawy...........................godzin
4)Oświadczamy, że uważamy się związani z ofertą na czas wskazany w SIWP tj. 30 dni.
5)Termin i warunki płatności : 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT w formie przelewu.
6)Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWP oraz wzorami umów i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń.
7)Oświadczamy że oferowane opony nowe i bieżnikowane posiadają bieżniki zgodne z
używanymi dotychczas przez MPK w Inowrocławiu oponami i nie będzie zachodziła
konieczność wymiany opon na całej osi pojazdu.
8)Załącznikami do niniejszej oferty są:
…..........................................................
….........................................................
….........................................................
….........................................................
….........................................................
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