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ZaPraSZadoskねdaniaofertnawykonaniedostawγWtrybiezastosowaniaart．4pkt8ustawγZdnia29

StyCZnia2004「．PrawozamewiehpubIcznych（Dz・U．Z2015「．poz．2164，ZPeZn．zm，）

l．INFoRMACJEoZAMAWiAJAcYM：

inspekcjaOchronySrodowiskaWqiew6dzkilnspektoratOchronySrodowiskawBydgoszczy

ul．PiotraSkargi2

85－018BYDGOSZCZ

tei．52－582－64－66do68　fax：52－582－64－69

www．Wios．bvdqoszcz．pl

ll，PRZEDMIOTZAMeWIENiA

Przedmiotem zamOwienia jest zakup　7－miejscowego samochCXIu typu kombivan．Wymagania

dotyczaceprZedmiotuzamOwieniazawartesa wszcZegOk）WymoPisieprzedmiotuzamdwieniawpkt

lVokreS画acymJegOWymaganeWkISciwoSci・

IIl，TERMINIMiEJSCEDOSTNWY

Temindostawγ：90dnioddniapodpisaniaumowy．

Miejs∞　dostawy：garaZ Wojewedzkieg0　05rOdka Ruchu Drog°WegO，uI．Stefana Kardynaは

Wyszyhskieg054，Bydgoszcz

IV，SZcZEGeLOWYOPISPRZEDMlOTUZAMeWIENIA：

SamochOd typu kombivan，nOWy fabrycznie，rOk produkcji2017，0　naStePujacych cechach

technicznychorazminimalnymwyposaZeniu：

・　70SObow，

・　trZeCirZadsiedzehskねdanyichowanywpodJodzeiubwyJmOWany，

・　Cjemnatapicerka，

・　drz面bocznepraweprzesuwne，

・　drzwiboczneIeweprzesuwne，

．　dr2両tylniedwuskrZydねwe，

・　S柚komocymin．90KM，

・　SkrzyniabiegewmanuaInalubautomat，

・　WSPOmaganiekierOWniCy，

・　trZyP…ktowepasybezpieczehstwadlawszystkichsiedmiumiejsc，

・　min．4poduszkipoMetrzne（kierowcy，PaSaZeraiboczne），

・　SyStemybezpieczehstwa：min．ABSiESC，

．　centraInyzameksterowanyzda面epiiotemwkIuczyku，

・　radiozsystemembIueto0時

・　klimatyZaqamanuaInalubautomatyczna，



・eIektrycZniesterOWaneIPOdgrzeYaneIusterka・

・　gniazdo12VwczeScibagaZOWeJ，

・　OPOnyietnie，

・　OPOnyZimowe，

・　PeJnowymiarowekoJozapasowe，

・PakietubezpieczehOC，AC，NNW，Assistan∞naOkres12miesiecy（Wiiczonyw∞ne

SamOChodu），

V，WymogiZamawiajacego：

Dostawa na kosZt Wykonawcy do miejsca wskazanego w pkt・Ⅲ・W dni powszednie q・Od

POniedziaW（u dopiatkuwgodz・8・00－14：00，

Vl，WARUNKIPLATNoScl

・　POdstawazapねty：faktura．

・　PJatnoSe：POdostawie przedmiotuzambwienia，Wteminie7dniod dniaotrzymania

fak同町．

Vii，OPiSSPOSOBU PRZYGOTOWANIAOFERTY

OfertaDOWinna：

・　ZaWierae adresiub siedzibe Wykonawcy，numer teiefonu川ub adres maiIowy do

kontakt叫

・　OkreSIaCcenezacaねSeprzedmiotuokreSIonegowopISiePrZedmiotuzamOwienia

・　0raZ SZCZegebwγOPis pojazdu（W tym Wamnki gwarancji zgodnie z　§4　ust3

WamnkOwumowy）

VllI，　WARUNKIUDZIALU

・　uPraWnieniedowystepowaniawobrocieprawnymzgodniezwymogamiustawowymi；

●　dysponowan！eosobamizdoinymidowykonaniazamOwienia；

・　dysponowanIe niezbedna wiedza，doSwiadcZeniem，POtenCjaはm ekonomicznym

itechnicznymgwarantujacymnaieZytewykonanjezam0両enia．

1X，OSOBYUPoWAZNiONEDOKONTAKTeW

WaldemarBaczyhski－teI．52－5826466do68；

e－maiI：Waidemar，baczvnski＠wios，bvdgoszcz，I）1

X，SKLADANIEOFERT

・　OfertapowjnnabyezIoZonawterm面edodnia5czerwca2017rOkuw

S PISemneJ na adres WqiewOdzkilnspektorat Ochrony 圏dnejzform：Odowiska w

Bydgoszczy，85－018Bydgoszcz，uI・PiotraSkargi2（Sekretariat－POkejnr22）；

S faxemna n「525826469；

S elektronicznienaadrese一ma旺　sekreta而at＠wios．bvdqoszcz．pi

・　OfertyzわZonepotem面eniebedarOZPatryWane．

・　WykonawcamoZeprZeduplywemteminuskぬdaniaofertzmieniClubwycofaeswqja

OfeHe．

・　Wtoku badaniaiocenyofertZamawk拍CymOZeZadaCodWykonawcOwwyjaSnieh

dotyczacychtreScizIoZonychofert．

Xl，DODATKOWEINFORMACJE

ZamaMajacywybierzeWykonawce，ktOryzaprOPOnujenajkorZyStnbjszaoferteizawrzeznimumowe

OtreScizgodniezzaJacznikiem．

醗噂棚滞船

狸圃鞠

棚梱潮臨銅御題WO螺腫60
・品i／‾浩l庸油層＼門、，言mハ勺、（、＿，「，∴，＿＿

r輔鴫栂

p・0・l＼哨

Administ

．擁脇綜a殖唖何曲＿＿　　　　　　＿－



WIOS－WAT．2630．4．2017．WB

OGOLNEWARUNKIUMOVVY

§1

1．Sprzedawca sprzedaje，　a KupujaCy nabywa

ktdrego charakterystyke

SamOChbd marki

WyPOSaZenie okreSia

ZaねCZnikdoninleJSZeJumOWy，ZWanydalejsamochodem．

2．Sprzedawca oSwiadcza，ZeJeSt uPraWnionydo przeniesieniawiasnoScisamochodu na

KupuJaCegO．

§2

1．Wydanieprzedmiotu umowyokreSIonegow§1nastapiwWojewddzkimOSrodku Ruchu

Drogowego w Bydgoszczy przy uI．Stefana KardynaはWyszyhskieg054wterminie do

…‥dnioddnjazawarcianinleJSZeJumOWy．

2．Sprzedawca powiadomi KupuJaCeg0　0　gOtOWOSci d0　0dbioru，Z WyPrZedzeniem

umoZiiwiaJaCymJegOdokonaniewterminie，Oktdrym mowawust・1，niekrdtszym niZ3

3・Sprzedawca．zobowiazany jest・W ramaCh ceny・．0ktdrej mowa w§3ust・1・do

ubezpieczenlai pokrycia kosztdw pakietu ubezpieCZeh OC／AC／NNW／Assistance dla

SamOChodu，naOkres12miesleCyIiczacoddniaJegOreJeStraql．

4・Odbidrprzedmiotuum°WyOkreSlon等OW§1ust－1zostaniepotwierdzonyprotok01em

OdbiorupodpisanymprzezprzedstawiCieiistron．

§3

1．CenazaprZedmiotumowyokreSIonyw§1ust，1wynos上………‥．…‥〟‥〟．〟．Zl（SJownje：

2．Cena，Oktdrqmowawust．1，0bejmujetakZe：

1）wykonaniezobowiazah，Okterychmowaw§2ust．1－3，

2）obowiazujacy podatekVAT．

3．KupujaCyZObowiazuJe Siedo uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ceny，O ktOreJmOWaW

ust．1，naPOdstawiefakturyVATwystawioneJPOPOdpisaniuprotokoiuodbioru，Oktdrym

mowaw§2ust．4，Wterminie7dnioddniaotrzymaniafakturyVATprzezKupujacego

PrZeIewemnakontopodanewtejfakturze．

4．DniemzapねtybedzjedziehobciaZeniarachunkuKupuJaCeg0．

5．Sprzedawca zobowiaZuJe Sie do terminowego ureguiowania naIeZnosciPOdatkowych

（POdatekVAT）zwiazanychzwstawionadIa KupujacegofakturaVAT orazdozapねty

KupuiaCemuOdszkodowaniawprzypadkunIePraWidlowegowystawieniafakturyVAT．

6．SprZedawcaoSwiadcza，ZeJeStPlatnikiempodatkuVAT，NiP

§4

1．SprZedawcaoSwjadcza，ZeprzedmiotumowyokreSlonyw§1ust．1jest：

1）nowyfabrycznie，

2）wpeInisprawrlyi．Woinyodwad・

2．Sprzedawca zobowlaZuJe Sle do przekazania KupuJaCemu，POdczas odbioru，O ktdrym

mowaw§2ust．1，WSZeIkich dokumentdwiinnych rzeczy s山Zacych do korzystania z

PrZedmiotu umowy okreSionego w§1ust，1，CO ZOStanie potwierdzone w protokoie

Odbioru，Oktdrymmowaw§2ust．4．

3．Sprzedawca udzieIa KupuJaCemu，niezaleZnieod uprawniehztytu山rekojmi，gWaranqi

dotyczacejprZedmiotuumowyokreSionegow§1ustl：

1）naokr＊………………‥miesleCyIub………………・kmwzaleZnoSciconastapI

WCZeSnieJ－naWadymateriaわweIubprodukcyjne，

2）naokres…　　　　．…‥miesIeCy－naPOWbkeIakiernicza，

3）na…………………………miesleCy－nakorozJePerforacyJna．
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4・Bieg okresugwaranq一rOZPOCZyna SleWdniu podpisania protoko山odbioru，O ktbrym

mowaw§2ust．4．

§宇
1“WprzypadkuopbZnieniawd°StarCZenluPrZedmiotuumowy：Oktdrymmowaw§1

ust・1，Sprzedawcazob°WiazuJeSiedozapJatynarzeczKupuJaCeg°karyumownqw

WySOkoSci1％ceny・OktdrejmoYaW§3ust・1・ZakaZdydziehopbZnienia・

2．Sprzedawca zobowiazanyJeSt do ulSZCZenia na rzecz KupuiaCegO kary umowneJ W

WySOkoSci10％　ceny，O ktdrej mowa w　§3　ust．1，W PrZyPadku niewykonaniaIub

nienaleZytego wykonania przez Sprzedawce ktdregokClwiek z ob°Wiazkdw，O ktdrych

mowaW§2ust“1－3・

3．KupuJaCy ZaStrZega SObie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeJniaJaCegO na

ZaSadach ogOInych w przypadku，gdy poniesie szkode przewγZszaJaCa WySOkoSe

ktbrejkoiwiekzzastrzeZOnyChkarumownych・

4，SprzedawcawyraZazgodenap°traCeniekarumownychz naIeZneJmuCeny．

§6．
1，WraziezaistnieniaistotnqzmianyokoiicznosciPOWOdL嶋Cq，ZewykonanieumownieleZyw

interesiepublicznym，CZegOniem°Znabyloprzewidzieewchwilizawarciaumowy，IubdaIsze

Wykonywanie um°Wy meZe zagr°Zieistotnemuinteresowi bezpieCZehstwa pahstwaIub

bezplecZehstwu publicznemu，KupuJaCy mOZe odstapie°d umowy w terminie30dniod

POWZieciawiadomoSciotych°kQlicznoSciach・

2．Wprzypadku，OktOrymmowawust．1，SprzedawcamoZeZadaeWγlaczniezapiatynaleZnej

muztytu山wykonaniaczeSciumowy・

・§7

ZmianyumowyvtNmagajaformypISemnqPOdrygoremniewaZnoSciwpostacianeksu．

§8

1．W sprawach nie uregul°WanyCh umowa maJa Odpowiednie zastosowanie przepISy

Kodeksucyw冊ego．

2，Ewentualne spory strony poddaja pod rOZStrZygmeCle WはSciwe9°rZeCZOWO Sadu w

Bydgoszczy・

§9

UmowesporzadzonowtrZeChjednobrzmiacychegzempIarzach，dwadiaKupuJaceg°ijeden

dIaSprzedawcy．

2


