System Zarządzania Jakością

Postępowanie o
zamówienie publiczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak: PO/ZP-36/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów samochodowych takich jak: oleje
silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe, hydrauliczno-przekładniowe, wielofunkcyjne,
wielosezonowe, płyny hamulcowe, smary samochodowe, płyny niezamarzające, płyn
ADBLUE, odmrażacze, szampony samochodowe i środki czyszczące do pielęgnacji
samochodów zgodnie z asortymentem i w szacunkowych wielkościach zgodnych
z zapotrzebowaniem, a wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Miejsce dostawy
zamówionych płynów to Magazyn Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
w Toruniu ul. Grudziądzka 159.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w zależności od zmian w strukturze eksploatowanego
taboru samochodowego i popytu na zamówione produkty, do zmniejszenia w trakcie realizacji
umowy podanych wyżej ilości płynów samochodowych i smarów, a Wykonawca nie będzie
z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń finansowych.
3. Dostawy odbywać będą się sukcesywnie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą właściwe
karty charakterystyki wszystkich asortymentów będących przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza , że przedmioty zamówienia posiadają certyfikaty jakości
i bezpieczeństwa oraz dopuszczone są do obrotu na rynku polskim.
6. Przedmioty zamówienia dostarczane będą w oryginalnych, zaplombowanych opakowaniach,
za zawartość których Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
7. Zamawiający zastrzega iż odpowiedzialność za realizację dostawy, od momentu dostarczenia
do czasu zakończenia pozytywnego odbioru towaru przez Zamawiającego, ponosi
Wykonawca. Pozytywny odbiór towaru następuje z chwilą rozładunku u Zamawiającego,
sprawdzeniem zgodności asortymentu i ilości ze złożonym zamówieniem oraz potwierdzenie
poprzez złożenie podpisów w spisanym protokole odbioru przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego jak i Wykonawcę.
8. Dokładne określenie ilości i asortymentu dostaw będzie następowało w składanych
i potwierdzonych zamówieniach częściowych za pomocą poczty elektronicznej do osób
wskazanych przez Wykonawcę.
9. Realizacja złożonego zamówienia częściowego od dnia złożenia wynosi 3 dni kalendarzowe.
10. Koszty dostawy przedmiotu umowy ponosi Wykonawca i dostarcza własnym transportem.
11. Termin płatności 30 dni od daty złożenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto
Wykonawcy.
12. Wymagany okres gwarancji od daty odbioru każdej partii dostawy przedmiotu umowy
w wymiarze nie krótszym niż:
- oleje silnikowe
36 miesięcy
- oleje hydrauliczne i przekładniowe
36 miesięcy
- oleje wielofunkcyjne
36 miesięcy
- oleje wielosezonowe
36 miesięcy
- smary
36 miesięcy
- płyny hamulcowe i niezamarzające
36 miesięcy
- płyny do spryskiwaczy i odmrażacze
36 miesięcy
- szampon do mycia samochodów
36 miesięcy
- płyn chłodniczy
36 miesięcy
13. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację pisemnie w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz poinformować, czy reklamację
uznaje czy odrzuca w części lub całości.
14. Nieudzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 3 dni
roboczych od dnia jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji.
15. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w zamówieniach
częściowych, a także nieusunięcia wad w terminie wymienionym w protokole odbioru oraz w
terminie 3 dni roboczych na zgłoszone wady i usterki w okresie gwarancji na przedmiot
umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości
1,0%wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki.
16. Zamawiający może potrącić należności tytułu kary umownej bezpośrednio z faktury złożonej
przez Wykonawcę.
17. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

