
Przemyśl, dnia 07.04.2017r. 

WOA.332.03.17 

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 tyś euro na : 

„Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej typu tandem przeznaczonej do 

przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii T  

  

1. Zamawiający 

Wojewódzki Ośrodek     

Ruchu Drogowego w Przemyślu  tel.16 6750658 

ul. Topolowa 7  fax 166750658 

37-700 Przemyśl  e-mail kontakt@wordprzemysl.pl  

                                                                                         www.wordprzemysl.pl 

 

  

2. Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

CPV: 

 - 16500000-0 - Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów 

rolniczych 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznej nowej przyczepy rolniczej typu tandem 

przystosowanej do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii T. 

Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 

Przyczepa rolnicza fabrycznie nowa wieloosiowa: 

1. Dopuszczalna masa całkowita minimum 8 ton max. 9 ton. 

2. Wersja sztywna 

3. Długość minimum 4000 mm. Max 4500 mm 

4. Szerokość minimum 2000 mm. Max 2200 mm. 

5. Burty boczne o wysokości 0,5m kolor zielony. 

6. Układ jezdny typu tandem. 

7. Rok produkcji 2016, 2017 

8. Zaczep kompatybilny do zaczepu ciągnika Jonh Deere 5055E oraz przewody 

hydrauliczne i powietrza do podłączenia przyczepy muszą odpowiadać 

przewodom w które wyposażony jest w/w ciągnik. 



9. Wersja homologowana gotowa do rejestracji 

10. Oznakowanie oświetloną tablicą „L” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z późn. zm. z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i 

oznaczania pojazdów, z przodu i z tyłu pojazdu (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 

1322), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych. 

11. Wyposażona w dwa kliny służące do zabezpieczenia przyczepy podczas 

postoju  

12. Ponadto: specyfikacja techniczna przyczepy. 

 

Warunki gwarancji i serwisu oraz dostawy: 

1. Gwarancja na przyczepę min. 1 rok. 

 

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: siedziba Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Przemyślu, ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl. 

3. Przyczepa musi posiadać pełną dokumentację pojazdu z uwzględnieniem celu 

przeznaczenia. 

4.  Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy badanie techniczne 

wykonane przez stację diagnostyczną potwierdzającą, że przyczepa dostarczona do 

WORD-u w Przemyślu odpowiednio przystosowane i oznakowane  do 

przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. T. (badanie 

techniczne dodatkowe „L”).  

5. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do 

siedziby zamawiającego. 

6. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnych w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego 

telefonicznego lub faksem. 

7. Wykonawca zapewni, że transport pojazdu unieruchomionego z powodu awarii z 

przyczyn objętych gwarancją odbywać się będzie na jego koszt. 

8. Wykonawca wyznaczy imiennie osobę/y do kontaktów w sprawach obsługi 

serwisowej. 

9. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał przeglądy techniczne na 

własny koszt. 

10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w odległości nie niż 80 km od siedziby 

Word w Przemyślu.  

4. Termin realizacji zamówienia 

30 dni od zawarcia umowy 

 5. Termin związania ofertą 

 30 dni od upływu terminu składania ofert 

6. Warunki wymagane od Wykonawców 



1) Należy wykazać się w okresie ostatnich 2 lat (licząc od dnia ogłoszenia o zamówieniu), a 

jeśli okres funkcjonowania jest krótszy to w tym okresie sprzedażą przyczep rolniczych 

Spełnieniem tego warunku powinien być dokument potwierdzający należyte wykonanie 

umowy (np. referencje) wystawiony przez podmiot na rzecz którego dostawa została 

dokonana.  

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane 

podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Kryterium wyboru oferty 

Zamawiający wyznacza następujące kryteria oceny ofert: 

1. Cena - waga 100% 

Cena - C 

Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru: 

C = (Cmin / Cof) x waga 

gdzie: 

C – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena; 

Cmin – oznacza najniższą cenę oferty (spośród ofert podlegających ocenie); 

Cof –oznacza cenę ocenianej oferty; 

waga – oznacza znaczenie tego kryterium wyrażone w %. 

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest CENA BRUTTO OFERTY. 

9. Opis sposobu przygotowania oferty 



Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

przedmiotowego ogłoszenia. Do formularza należy dołączyć wykaz dostaw oraz dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie dostaw.  

1) Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:  
o formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem, załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia 

o potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta kserokopię dokumentu 

tożsamości - w przypadku gdy oferentem jest osobą fizyczną nieprowadząca 

działalności gospodarczej, lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wypisu z KRS potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez oferenta (albo wydruk komputerowy z KRS 

mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydanych przez Centralną 

Informację, zgodnie z art.4a ust.4a ustawy o KRS) – jeżeli oferentem jest 

osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

o w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo 

udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza 

o Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia 
o Wykaz dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie 

umowy. 
2) Oferta powinna być sporządzona na piśmie, na formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, czytelnie, w języku polskim. Oferta i jej 

załączniki muszą być podpisane przez Oferenta lub osoby upoważnione do 

reprezentowania, a każda ze stron parafowana. 

3) Jeżeli oferta nie została sporządzona zgodnie z ust. 9 pkt 1,2 Zamawiający wzywa do 

uzupełnienia dokumentów terminie 3 dni. 

4) Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli:  
o jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu – w szczególności nie zawiera 

wszystkich wymaganych danych zawartych w formularzu ofertowym,  

o nie dołączono do oferty wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt. 

1 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną 

wątpliwość. 
o nie została podpisana przez Oferenta lub osobę uprawnioną do jego 

reprezentowania lub tez należycie umocowanego pełnomocnika 

    5) Oferta nieważna podlega odrzuceniu przez Zamawiającego. 

10. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Przemyślu, ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl (sekretariat) w terminie do 21.04.2017 r. 

godzina 09:00. 

 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu  



ul. Topolowa 7 

37-700 Przemyśl 

sekretariat (I pięto) 

Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej typu tandem przystosowanej do 

przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii T 

Nie otwierać przed 21.04..2017 r. godz. 9:30”. 

 Otwarcie ofert odbędzie się 21.04.2017 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Przemyślu, ul. Topolowa 7, 37-700 Przemyśl (sala konferencyjna)  

11. Dodatkowe informacje o ogłoszeniu 

Dodatkowych informacji o ogłoszeniu udziela Pan Krzysztof Dziobek – tel. 16 675 06 58. 

 12. Informacje dotyczące zawierania umowy 

Zamawiający poinformuje e-mailem o dokonanym wyborze wszystkich, którzy złożyli oferty 

w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie. Wybrany Wykonawca o terminie i miejscu 

zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego ogłoszenia 

zostanie powiadomiony odrębną wiadomością (e-mailem lub telefonicznie). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia czynności albo unieważnienia 

postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego 

wynik w sposób sprzeczny z prawem. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

       Zatwierdzam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1  

.............................................. 

pełna nazwa i adres Wykonawcy 

.............................................. 

nr telefonu 

.............................................. 

nr faxu 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja, niżej podpisany ………………………..................................... działając w imieniu
1
 

.........................................................................i na rzecz
2
 ........................................................ 

z siedzibą ............................................................................................... zarejestrowany w 

..............................................................................pod numerem ...............................................  

NIP ..................................... REGON ..........................................numer rachunku bankowego 

................................................................... w banku: .................................................................. 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „dostawę fabrycznie nowej przyczepy rolniczej 

typu tandem przystosowanej do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy 

kategorii T”, oferuję: 

Marka i model przyczepy; ………………………..……. cena …………… netto zł 

 Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto ..........................zł 

 w tym .............%VAT ................zł 

 cena netto ................................zł 

Oferuję realizację zamówienia w terminie do ………………… 2017 roku. 

 

                                                           
1 

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki) 
2 

Podać pełną nazwę firmy 



Udzielam gwarancji na przyczepę w okresie (min. 12 m-cy) ............... miesięcy od daty 

dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia udostępnionym przez 

Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część, są: 

 

                    1............................................................................ 

                    2............................................................................ 

                    3............................................................................ 

                    4............................................................................ 

 

Składam ofertę wraz z załącznikami na …...... kolejno ponumerowanych stronach     

Uwaga do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną przyczepy.  

 

 

.............................. dnia .................                   ........................................................................ 

        (podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela) 

  



Załącznik nr 2  

 

PROJEKT UMOWY  

 

zawarta w Przemyślu dnia …………………………. r. pomiędzy: 

 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Przemyślu ul. Topolowa 7 reprezentowanym przez 

…………………. – Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

………………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez 

………………………………………..…………, zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie zamówienia publicznego została zawarta 

umowa następującej treści: 

§ 1 

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa przyczepę rolniczą typu tandem 

(marka/model) ………………przystosowaną do przeprowadzania egzaminów państwowych 

na prawo jazdy kategorii T. 

 

         § 2 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, do siedziby Zamawiającego, zgodny z 

przedmiotem zamówienia oraz złożoną ofertą, w terminie do ………….. 2017 roku. Wykonawca ma 

obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dokładny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie (brutto) w wysokości: 

…………………… słownie: ……………………………………………….. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po odbiorze przedmiotu zamówienia w 

terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy  

Nr …………………………………………………… . 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 



 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przyczepę w okresie  

…. miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca zapewnia: 

    a) serwis gwarancyjny w odległości do 80kilometrów od siedziby Zamawiającego; 

                …………………………………………………………………………………………………… 

                                       (nazwa i adres punktu serwisowego) 

   b) przystąpienie do naprawy gwarancyjnej w czasie 3 dni od zgłoszenia 

        telefonicznego lub faksem;  

   c) w przypadku czasu naprawy gwarancyjnej przekraczającego 7 dni, podstawić 

 odpowiednio przygotowany i wyposażony pojazd zastępczy o podobnych (zbliżonych) 

parametrach konstrukcyjno-eksploatacyjnych; 

   d) transport pojazdu unieruchomionego z powodu awarii pojazdu z przyczyn objętych   

gwarancją odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca wyznacza osobę/y do kontaktów w sprawach obsługi serwisowej. 

…………………………………………………………………………………………………… 

                          (imię i nazwisko, numer telefonu) 

 

§ 5 
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 3, 

2) za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

łącznego wynagrodzenia określonego w § 3. 

2.  Za przekroczenie terminów określonych w § 4 ust. 4 lit. b), c) umowy, ustala się karę 

umowną w  wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty całkowitego 

wynagrodzenia określonego w § 3 umowy. 

5. Stronom niezależnie od kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  

    umowy przez drugą ze Stron przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania  

    przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na co druga ze Stron wyraża  



    zgodę. 

6. W razie 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 

takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych . 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 7 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, a w innym 

przypadku będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

1. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy. 
2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Ogłoszenie o zamówieniu wraz z przedmiotem opisu zamówienia 
2) Oferta Wykonawcy 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 

§ 10 

W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

stron. 

§ 12 

Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę w pełni ją rozumie i akceptuje, na 

dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie. 

 

 

....................................................                                 ............................................... 
ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 

 



 

 

 


