Lubelskie Towarzystw o Ornitologiczne
u l . Ak a d e m i c k a 1 3 , 2 0 - 9 5 0 L ub l i n
Lublin, dn. 13 czerwca 2017 r.
Nr postępowania: SOLSKA/9/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres
korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin), zwane dalej „Zamawiającym”,
w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych (dalej „Regulamin”) w
ramach rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na usługę, której przedmiotem jest:
zamówienie pn.:
Remont samochodu terenowego będącego w posiadaniu LTO, który służyć będzie
przy działaniach czynnej ochrony w ramach całego projektu (HRP II, 1.6)
Zamówienie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16), współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś
priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont samochodu terenowego Lubelskiego
Towarzystwa
Ornitologicznego, marki Land Rover Defender 110, silnik typu diesel, pojemność 2500
cm3, rok produkcji 1997 r.
1.2. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia określa załącznik nr 1
do projektu umowy.
1.3. Pozostałe stawiane wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
1.4. Nazwa i kod zgodnie z CPV:
Lp.
Kod CPV
Opis
1.
2.

50112100-4

Usługi w zakresie napraw samochodów

Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia odebrania samochodu przez
Wykonawcę.

3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy
2014/24/UE tj.:
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a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się
jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w
art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s.
54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub
wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów
finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej
Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz
finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania
handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z
15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wskazuje w oświadczeniu
własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
3.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań
kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
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w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3.3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z Formularzem
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
3.4. O udzielenie zadania mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw.
Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na
takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
3.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Sposób obliczenia ceny oferty
5.1. Cena oferty na realizację przedmiotu zamówienia obejmować powinna pełny zakres
czynności określonych w Ogłoszenia o zamówieniu oraz zawierać wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5.2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego
podatku VAT. Stanowi ona ryczałtowe wynagrodzenie za realizację zamówienia, zgodnie
z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
5.3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi cena brutto
za realizację zamówienia, zgodnie z Formularzem ofertowym.
6. Kryteria i tryb oceny ofert
6.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich
znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
Cena (C) – 100%
Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” (C) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
C= (Cn / Cb) x 100
gdzie:
C - wartość punktowa kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert;
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację całości zamówienia brutto
określoną w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu).
Wynik – oferta, która przedstawia najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zadania zostanie powierzona Wykonawcy,
którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska
taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych
ofert cenowych.
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7. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
7.1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
7.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
(w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub
polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający
skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych baz danych)
8. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
8.1. Ofertę należy złożyć:
w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Remont samochodu
terenowego będącego w posiadaniu LTO, który służyć będzie przy działaniach
czynnej ochrony w ramach całego projektu w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin
bądź
drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl.
W wiadomości wpisać tytuł: Remont samochodu terenowego będącego w posiadaniu
LTO, który służyć będzie przy działaniach czynnej ochrony w ramach całego
projektu.
8.2. Ofertę należy złożyć do dnia 21.06.2017 r.
8.3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek Wykonawcy.
9. Termin związania ofertą
9.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
9.3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o rozstrzygnięciu postępowania.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający
i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem:
katarzyna.curylo@lto.org.pl. Po zgłoszeniu do Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie
wizji lokalnej dotyczącej remontowanego samochodu pisemnie, emailem zostanie
wyznaczona data i godzina wizji oraz wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego,
upoważniony do okazania samochodu Wykonawcy. Miejsce dokonania wizji: ul. Mieszka I 12,
23-200 Kraśnik.
11. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu
11.1.Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotowego
o zamówieniu.

Ogłoszenia
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11.2.Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres
katarzyna.curylo@lto.org.pl
11.3.Odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania
źródeł zapytania.
11.4.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści
na swojej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Szewczyk,
tel. 663 502 134.
13. Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach
określonych w projekcie umowy wg załącznika nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, niezwłocznie
po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.
14. Inne informacje dotyczące Ogłoszenia o zamówieniu
14.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.3. O udzielenie zadania mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy
zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane Załączniki. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
14.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zadania muszą ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zadania
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi
być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych
Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować
się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone
w szczególności:
 łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
 oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
14.5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do
treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
14.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
 brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację przedmiotu zadania,
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadania nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu
zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
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14.7. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
 Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
 gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta
nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca zostanie wykluczony.
14.8. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy.
14.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszenia o zamówieniu stosuje się
zapisy Regulaminu (Załącznik nr 4).
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania zamówień

Sprawdzono i zatwierdzono pod
względem merytorycznym i
formalnym:
Kierownik projektu: Paweł Szewczyk
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Nr postępowania: SOLSKA/9/2017

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY ____________________________________________________
Adres wykonawcy ___________________________________________________________
tel._________________________________ e-mail ________________________________
NIP _________________________________ REGON _____________________________1
odpowiadając na Ogłoszenie o zamówieniu pt.:
Remont samochodu terenowego będącego w posiadaniu LTO, który służyć będzie
przy działaniach czynnej ochrony w ramach całego projektu
Zamówienie to jest częścią projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy
Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Ja (my) niżej podpisany(i) składając ofertę na wykonanie zamówienia oświadczam(y), że
cena mojej (naszej) oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi:
Cena netto: ................................................zł
Cena brutto: ...............................................zł,
(słownie: ........................................................................................................................)
stawka VAT …%,
2. Nie podlegam/-my wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 Dyrektywy 2014/24/UE oraz nie
naruszyliśmy obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na
ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 57 ust. 2 Dyrektywy.
3. Nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym.
4. Posiadam/-my wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
5. Przedmiotowe
o zamówieniu.

zamówienie

zrealizujemy

w

terminie

określonym

w

Ogłoszenia

6. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
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Zamawiającego.
7. Uważam(my) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
8. Oświadczam(my), że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego
organy w tym wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1
(1) ..............................................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na .............. kolejno ponumerowanych
stronach.

-------------------------------------/miejscowość i data/

-------------------------------------------/podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy/

____________________
1
odpowiednio wpisać
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Nr postępowania: SOLSKA/9/2017

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA NR 9/SOLSKA/2017
zawarta w dniu ……………….2017 r. w Lublinie pomiędzy:
Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym (LTO)
z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13, adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74,
lok. 209, 20-234 Lublin, NIP: 712-016-94-26, REGON: 430525669 reprezentowanym przez:
 Marzenę Puzio - Przewodniczącą Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
 Pawła Szewczyka - Skarbnika Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
………………………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
oddzielnie każda nazywana także „Stroną” a łącznie nazywanych „Stronami”.
Niniejsza Umowa została zawarta przez Strony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr
SOLSKA/9/2017, prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, (dalej: „postępowanie”), dotyczącego zamówienia pt. Remont samochodu
terenowego będącego w posiadaniu LTO, który służyć będzie przy działaniach czynnej
ochrony w ramach całego projektu, wchodzącego w zakres projektu „Czynnej ochrony
rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16,
zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu samochodu terenowego marki Land Rover
Defender 110, rocznik 1997, o numerze rejestracyjnym LU7384U, zwanego dalej
„samochodem”.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zakres remontu samochodu określa załącznik nr 1 do Umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy.
2. Wykonawca dokona remontu samochodu samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie
wskazanych, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje, o których mowa
w ust. 1.
§3
1. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy termin
i miejscu odbioru samochodu.
2. W odbiorze samochodu będą uczestniczyć wskazani w § 4 ust. 4 Umowy przedstawiciele
Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Z czynności odbiorowych Zamawiający sporządza protokół, który podpisują uczestnicy
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.

2.

3.

4.

odbioru i przekazuje kopię Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje własnym staraniem i kosztem odbiór i ponowną dostawę
samochodu w razie uzasadnionego nie dokonania odbioru samochodu.
Wykonawca zobowiązuje się dokonać remontu samochodu w terminie do 21 dni od dnia
odebrania samochodu od Zamawiającego.
Remont samochodu odbędzie się w zakładzie Wykonawcy mieszczącego się
w ………………………. (miejscowość), przy ul. …………………………… .
Utylizację materiałów eksploatacyjnych i zużytych części wykonuje Wykonawca.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na minimalne okresy
wskazane w załączniku nr 1 do Umowy, liczone od podpisanego przez Strony protokołu
bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie wykonywał bezpłatnie zobowiązania
gwarancyjne w następujący sposób:
a) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 72 h od
powiadomienia o zaistnieniu usterki/wady/awarii,
b) Wykonawca określa zakres i sposób naprawy gwarantujący usuniecie
usterki/wady/awarii,
c) usunięcie usterki/wady/awarii następować będzie w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
§4
Ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wynagrodzenie wynosi:
................................................ netto zł
............................................... brutto zł,
(słownie: ........................................................................................................................)
stawka VAT …%.
Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana po zakończeniu prac, w oparciu o protokół
bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy podpisany przez Strony wraz z wystawioną
fakturę
VAT/rachunek,
przelewem,
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
Nr ……………………………………… w terminie 14 dni od ich otrzymania.
Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwa wymiana rzeczy
na wolną od wad to:
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają lub nie utrudniają użytkowania przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy i odmówić wypłaty
wynagrodzenia w całości.
Za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności podpisania protokołu
odbioru odpowiada:
Pan ………………………….. - tel.: …………, e-mail:………………….
Za realizację Umowy ze strony Wykonawcy odpowiada:
Pan ………………………….. - tel.: …………, e-mail:………………….

§5
1. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 3, strony ustalają karę umowną
w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia.
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego
mu od Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
§6
1. W przypadku nieprawidłowego dokonania remontu, Wykonawca zobowiązuje się dokonać
dodatkowych napraw w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
wad wykonanego przedmiotu Umowy.
2. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby
realizacji niniejszej Umowy oraz w celu kontroli przez uprawnione do tego organy w tym
wyznaczone dla celów kontroli zgodności z prawem unijnym.
§9
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki:
1) Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach Umowy;
2) Oferta Wykonawcy.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
Podpis:
Podpis:

Paweł Szewczyk

Marzena Puzio

Przewodniczącą Zarządu
Skarbnik Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Data:
Data:
W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisał:
Podpis:
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Data:
Załącznik nr 1 do Umowy NR 9/SOLSKA/2017
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach Umowy:
I. Akcesoria:
1) zakup oraz montaż (wraz z wyważeniem) na istniejących felgach 5 fabrycznie nowych
opon samochodowych o następujących parametrach:
a) wymiary 235x85 mm, przeznaczone na średnicę felgi 16 cali,
b) maksymalne dopuszczalne obciążenie opony 1400 kg,
c) okres gwarancji opon – objęte pełną polską gwarancją producenta na okres nie krótszy
niż 2 lata od daty zakupu,
d) opona przeznaczona na sezon letni, do pojazdów z napędem 4x4, bieżnik terenowy,
e) rok produkcji opon – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z protokołem bezusterkowego odbioru
przedmiotu Umowy fakturę na zakupione opony.
2) wykonanie lub/i zakup oraz montaż bagażnika dachowego o następujących parametrach:
a) bagażnik dedykowany do samochodu Land Rover Defender 110,
b) wykonany ze stali konstrukcyjnej, z wykorzystaniem giętarek, pomalowany proszkowo
na czarny kolor,
c) relingi tylko po bokach i tyle bagażnika,
d) drabinka wykonana z analogicznego co bagażnik materiału,
e) minimum 8 uchwytów mocujących bagażnik do dachu, po 4 z każdej strony,
f) minimum 8 uchwytów do mocowania odciągów, oświetlenia w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego,
g) podłoga sztywna z blachy ryflowanej,
h) po zamontowaniu bagażnik musi być sztywny, ma umożliwiać transport przedmiotów
o łącznej wadze do 100 kg; nie może też ocierać o dach oraz szyberdach,
i) okres gwarancji – min. 2 lata.
Zamawiający zastrzega, że ostateczny wygląd bagażnika przed zakupem lub/i
wykonaniem musi być uzgodniony z Zamawiającym.
II. Naprawy mechaniczne
1) konserwacja antykorozyjna tylnej belki ramy nośnej – obejmie oczyszczenie i usunięcie
rdzy, wysuszenie oraz konserwację antykorozyjna farbą (koloru czarnego) lub innym
preparatem przeznaczonym do tego typu prac;
2) wymiana zawiasów tylnych drzwi;
3) wymiana tylnych chlapaczy;
4) wymiana sworznia wąsa przekładni kierowniczej;
5) montaż wzmocnionego uchwytu kola zapasowego;
6) wymiana uszczelniaczy reduktora;
7) regeneracja obudowy reduktora – wyciek z wałka pośredniego;
8) wymiana uszczelniaczy flanszy wału;
9) okres gwarancji nie krótszy niż 3 miesiące.
Użyte części do napraw mechanicznych mogą być oryginalne. Zamawiający dopuszcza
zamienniki, ale tylko dedykowane do tego modelu auta.
Zamawiający
………………………

Wykonawca
………………………
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