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ZP-MZK-2021-26-1 DOSTAWA STYKÓW DO WAGONÓW TRAMWAJOWYCH GT-8 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZEDNIA 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Specyfikacja techniczna 

Przeznaczenie: wagony GT-8 Düwag typ Krefeld 

Typ: S 

Wymiary: 18x10x72 

Nakładka: AgSnO 88/12 

Szacunkowa ilość: 150 sztuk 

2. Wykonawca dostarczy części fabrycznie nowe. 

3. Dostawy styków w transzach, według aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. 

4. Warunki wykonania zamówienia 

4.1. Termin wykonania umowy: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4.2. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może przekroczyć 14 dni liczonych od dnia 

następnego po dniu zgłoszenia zapotrzebowania za pośrednictwem e-maila. 

4.3. Dostawy przedmiotu zamówienia następują na koszt i ryzyko Wykonawcy  

do magazynu Zamawiającego na terenie Zajezdni Tramwajowej przy ul. Dworcowej 47 w 

Grudziądzu w dni robocze w godzinach od 600 do 1300. 

4.4. Zamawiający dokona odbioru i sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy pod względem 

ilościowym i jakościowym w magazynie Zamawiającego. W przypadku ujawnionych wad lub 

braków Zamawiający ma prawo odrzucić wadliwą partię dostarczonego towaru sporządzając 

jednocześnie protokół ilościowo-jakościowy. 

4.5. Wymiana towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braków nastąpi w terminie 14 dni na koszt 

Wykonawcy. 

4.6. Wykonawca wraz z dostawą składa świadectwa jakości na dostarczony przedmiot umowy. 

4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej zamówienia o ±30% w stosunku do 

wartości określonej w ofercie bez prawa którejkolwiek ze stron umowy do kar umownych oraz 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4.8. Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została wykonana przez Wykonawcę. Zamawiający 

nie dopuszcza udziału podwykonawców. 

4.9. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostawie na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

4.10. Zapłata faktur nastąpi po dostawie w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej 

faktury. 

4.11. Szczegółowe warunki współpracy określa załączony do zaproszenia projekt umowy. 

5. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, najpóźniej z dniem podpisania umowy dostarczy 

zamawiającemu następujące dokumenty: 

5.1. Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5.2. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 


