Zduny, dnia 27.11.2018 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” – jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą”.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018
r. poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością
przewożenia dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu
Pomocy Społecznej w Zdunach

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
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Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
adres: ul. Mickiewicza 21, 63-760 Zduny
NIP: 621-11-32-090 REGON: 0062271400045
Tel.: 62 724-57-26 Fax: 62 721-50-14
e-mail: dps-zduny@post.pl
adres strony internetowej: www.dpszduny.pl

zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym.
Użyte w dokumentacji znaki towarowe lub nazwy własne należy rozumieć, jako wzorzec
jakościowy. Określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu
urządzenia, sprzętu lub materiałów ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem,
że zaproponowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą
posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w dokumentacji
projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający n i e wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający n i e wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia na roboty budowlane.
13. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w
art. 29 ust. 4 ustawy.
14. Zamawiający n i e przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
17. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji o
której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy.
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18. W niniejszym postępowaniu zastosowana będzie tzw. „procedura odwrócona”
uregulowana w art. 24aa ustawy. Ocena ofert w „procedurze odwróconej” odbywa się
dwuetapowo:
1) w pierwszej kolejności zamawiający dokona oceny wstępnej wszystkich złożonych ofert pod
kątem przesłanek odrzucenia oferty (przesłanki wymienione w art.89 ust.1 ustawy) oraz
kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,
2) następnie zamawiający wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta oceniona
została jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej),
dokona oceny podmiotowej wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie
wezwie tego wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w SIWZ,
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Jeżeli wykonawca, którego oferta na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, zostanie oceniona, jako
najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
19. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w
wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia dwóch
osób na wózku inwalidzkim.
2. Kod CPV: 34110000-1 – samochody osobowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji lub limit przebiegu 100 000
km.;
2) Wykonawca winien udzielić minimum 14 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia
zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin dostawy samochodu
do dnia 20 marca 2019 roku .
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
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dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonał/wykonuje minimum dwie dostawy
samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączenia dokumentów potwierdzających, ze dostawy te zostały wykonane
należycie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na
podstawie wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale
VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww.
warunki Wykonawca spełnił.
3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, ust. 2 pkt 4, z
wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę
względem którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz u s t . 5
p k t 1 u s t a w y t j . w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
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zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 2344 z późn. zm.).
VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4,

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 składane na wezwanie Zamawiającego:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ,
Wykonawca winien przedłożyć:
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego
warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym
zakresie a ocenę spełnienia warunku przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2
SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć:
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego
warunku udziału w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym
zakresie a ocenę spełnienia warunku przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia.
3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3
SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć:
wykaz dostaw (o treści zgodnej z załącznikiem nr 7) wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, ze dostawy te zostały wykonane należycie.

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,

Wykonawca winien przedłożyć:
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a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4);
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z
załącznikiem nr 5);
d) Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm. ) (o treści zgodnej z załącznikiem
nr 6).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Ponadto Wykonawca winien przedłożyć:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie
do pełnienia funkcji przedstawiciela /lidera konsorcjum/ wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 musi być złożony w formie oryginału.
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 musi być złożony w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku
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wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
ust. 2 pkt 4 lit. a) lub ust. 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, jednakże, zamawiający
może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a), w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, które powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa
powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa oddzielnie dokumenty określone w ust. 2
pkt 4).
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest:
s. Anna Wojciechowska – Dyrektor DPS Zduny tel. 62 721 57 26.
2. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, przesyłając swoje zapytania pocztą elektroniczną:
dps-zduny@post.pl lub faksem pod numer: 62 721 50 14.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że
zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, zamieści na tej stronie.
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych
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4.

5.

6.

7.

wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia wnioski,
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem zamawiającego –
drogą elektroniczną (adres e-mail zamawiającego: dps-zduny@post.pl), faksem (numer
faksu zamawiającego 62 721 50 14) lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży ul. Mickiewicza 21, 63-760 Zduny.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego faksem na numer podany przez
wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią
pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 7.3 oświadczy,
że w/w wiadomości nie otrzymał.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VIII. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o
tym wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza tę informację na stronie
internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie.
2. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne. Jeżeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
treści niniejszej SIWZ.
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do
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6.
7.
8.

9.

pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana.
Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i
zaparafowana.
Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób
uniemożliwiający jej dekompletację.
Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym
załącznikach do oferty) były podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób
umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć pisemnie pocztą, osobiście lub przez posłańca, w zamkniętym
opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią na adres
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży ul. Mickiewicza 21, 63-760 Zduny. do dnia
6.12.2018 r., do godz. 11:00.
2. Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:

3.
4.
5.
6.

7.

Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mickiewicza 21 , 63-760 Zduny
OFERTA
„Przetarg nieograniczony – dostawa samochodu”
nie otwierać przed dniem 6.12.2018 r., godz. 11:15”
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi wykonawca.
Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
Oferta złożona po terminie zostanie, z godni e z art . 84 ust .2 ust aw y, niezwłocznie
zwrócona wykonawcy
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.12.2018 r. o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego
w D o m u P o m o c y S p o ł e c z n e j d l a D z i e c i i M ł o d z i e ż y w Zdunach ul.
Mickiewicza 2, 63-760 Zduny (pokój administracji)
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

10

XII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
ofertę.
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem
ZMIANA.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do uprzednio złożonej oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
przez złożenie pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę,
uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz
udzielenie ewentualnych upustów.
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym
miejscu formularza ofertowego.
3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
4. Rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.),
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
1) C – Cena – 60%;
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = -------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
2) G – Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na silnik i podzespoły – 40%.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego
w inny sposób niż w pełnych miesiącach.
Minimalny, wymagany przez zamawiającego, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i kryterium
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to oceniane będzie następująco:
a) Gwarancja na silnik i podzespoły co najmniej 36 miesięcy lub limit przebiegu co najmniej
100 000 km – 0 pkt;
b) Gwarancja na silnik i podzespoły co najmniej 48 miesięcy lub limit przebiegu co najmniej
150 000 km – 20 pkt;
c) Gwarancja na silnik i podzespoły co najmniej 60 miesięcy lub limit przebiegu co najmniej
200 000 km – 40 pkt;
Za zaproponowanie okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma
maksymalnie 40 pkt.
W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji,
liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C+G
3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans według przyjętych kryteriów, a tym samym
otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.
4. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia, nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy.
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ, a także
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o wskazane w ust. 1 kryteria.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający n i e wymaga wniesienia wadium.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy,

powiadomi niezwłocznie o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba
jest on zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było
wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać
postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej odpowiedzialności za
wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA TAKICH WARUNKACH
1.
2.

Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach
określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr … do SIWZ.
Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przewidział w ogłoszeniu zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określił następujące warunki takich
zmian:
1) zmiana terminu dostawy może nastąpić tylko w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca
nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) działania tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie, strajki, bunty) mające
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
3) polepszenia parametrów technicznych dostawy;
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4) przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków;
5) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia zarówno po stronie wykonawcy
jak i zamawiającego,
3.
4.

Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w okolicznościach
wymienionych w ust. 2 niniejszej umowy oraz w przepisach art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki
ochrony prawnej:
1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
4) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy.
5) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 –
198g ustawy.

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2. Formularz do wypełnienia – „Formularz ofertowy” – załącznik nr 2.
3. „Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania”– załącznik nr 3.
4. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postepowaniu” – załącznik nr 4.
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5. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy dotyczące zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne”– załącznik nr 5.
6. Formularz do wypełnienia – „Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy
kapitałowej” – załącznik nr 6.
7. Formularz do wypełnienia – „Wykaz dostaw” – załącznik nr 7.
8. Wzór umowy – załącznik nr 8.
9. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – załącznik nr 9.
Zatwierdzam:

Zduny, 27.11.2018 r .............................................
data i podpis
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany samochód osobowy:
-

producent: .................

-

marka : ........................

-

model: .........................

-

rok produkcji: .............

Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego:
1.
2.

3.

Pojazd fabrycznie nowy nie używany - rok produkcji 2018/2019
Samochód musi być przystosowany do transportu min. 9 osób
Nadwozie
Dopuszczalna masa całkowita 2.850/3.000/3.080/3.200 kg zależnie
od wersji silnikowej
Drzwi boczne przesuwne z prawej strony
Folia ochronna na masce - ochrona przed uszkodzeniami w trakcie
transportu
Klapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką
Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie
Lusterka boczne, regulowane z zewnątrz (po stronie kierowcy
asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia)
Osłony nadkoli
Punkty mocowania pod bagażnik dachowy 8 szt. dla rozstawu osi
3000 mm, 10 szt dla rozstawu 3400 mm
Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na
poprzecznicach i podłużnicach
Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu mocowany na
stałe
Wszystkie szyby termoizolacyjne
Zbiornik paliwa o pojemności 70 l, wlew paliwa zabezpieczany
poprzez zamknięte drzwi kierowcy (standard dla TSI , 80l)

tak / nie
rok produkcji:……*
tak / nie

tak / nie
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4.

5.

6.

7.

8.

Podwozie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE
Niezależne zawieszenie kół - Kolumny McPhersona (sprężyny
śrubowe, amortyzatory teleskopowe), stabilizator, wahacze
mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do
nadwozia poprzez tuleje metalowo-gumowe (tłumienie drgań i
hałasu)
ZAWIESZENIE TYLNE
Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi Miniblock,
amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne, stabilizator

Układ hamulcowy
16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej
ABS/EDS/ASR/MSR/ESP (MSR nie dla wersji 4MOTION)
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem
Korektor siły hamowania zależny od obciążenia
Norma emisji spalin Euro 6
BlueMotion Technology - system Start-Stop wyłączający silnik
podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas
hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach
W wersjach z silnikami diesla: System SCR (selektywna redukcja
katalityczna / zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji
składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu
Układ kierowniczy
Wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną
kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach
Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
Układ przeniesienia napędu
Jednotarczowe sprzęgło suche (dla manualnej skrzyni biegów)
Podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre (dla skrzyni automatycznej
DSG)
Napęd na koła przednie
Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy
na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.
Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na
wzniesieniach)
System automatycznego wyłączania silnika Start-Stop
Koła/opony
Obręcze stalowe 16" lub 17"
Mini-kołpaki
Pełnowymiarowe koło zapasowe (w ramach minimalnego
wyposażenia dodatkowego)
Opony o zmniejszonym oporze toczenia
Opony bez wskazania marki
Wskaźnik ciśnienia w oponach

tak / nie

tak / nie

tak / nie

tak / nie *

tak / nie
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9.

Wyposażenie funkcjonalne
Filtr cząstek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro6
2-elementowa tablica wskaźników
Pakiet elektryczny I (w ramach minimalnego wyposażenia
dodatkowego)
Klimatyzacja Climatic z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w
kabinie kierowcy, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej (w
ramach minimalnego wyposażenia dodatkowego)
Dogrzewacz - zwiększający wydajność grzewczą i skracający czas
pracy zimnego silnika
Gniazdo 12 V
Lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu
hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego
Obrotomierz i zegar cyfrowy
Podświetlenie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach
Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu
dziennego
Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach
Teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem
Wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem
Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem
przeciwpyłkowym i recyrkulacją (czterostopniowa dmuchawa, nawiew
środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na
szybę przednią)
Ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z
mechaniczną regulacją

tak / nie
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Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; poduszka dla
pasażera z możliwością dezaktywacji
ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem
hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas
przyspieszania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas
hamowania silnikiem (nie dla wersji 4MOTION)
System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec
wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez
zainicjowanie hamowania)
Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z
napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla zewnętrznych
foteli w kabinie kierowcy)
Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
Immobiliser
10.
Jednotonowy sygnał dźwiękowy
Kierunkowskazy boczne
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Ogrzewana tylna szyba w klapie/drzwiach dwuskrzydłowych z
wycieraczką
Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym pasie
bezpieczeństwa
Sygnalizacja awaryjnego hamowania
Reflektory przednie halogenowe H4 i białe kierunkowskazy z przodu
przykryte wspólną szybą
Regulacja zasięgu reflektorów
Szyba przednia klejona
Światło przeciwmgielne z tyłu
Trzecie światło Stop
Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej
Wspomaganie ruszania pod górę
Zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych
przed otwarciem przez dzieci
Zagłówki z regulacją wysokości

tak / nie
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Kabina kierowcy
Dwie osłony przeciwsłoneczne
Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka
Fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją
podparcia odcinka ledźwiowego
Fotel pasażera
Kieszenie w drzwiach - po dwie z każdej strony, dolne m.in. na 1,5litrową butelkę
Kieszeń z siatki umieszczona w dolnej części konsoli po stronie
pasażera
Lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem
Oświetlenie w podsufitce
11. Podłoga wyłożona matą gumową
Podsufitka wyłożona tkaniną
Półka w górnej części konsoli środkowej z wgłębieniem na telefon
komórkowy
Schowek po stronie pasażera
Schowek zintegrowany z podsufitką
Schowki w desce rozdzielczej pod bocznymi wylotami powietrza
Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny
Stopnie wejściowe wewnątrz
Wyłożenie bocznych słupków materiałem z tworzywa sztucznego
Wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego
Siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

tak / nie

Przestrzeń pasażerska
2 lampki oświetlenia wewnętrznego
Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu
Lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie
Mocowania Isofix do fotelików dziecięcych w siedzeniu
dwuosobowym w I rzędzie
Narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkolu
Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła
umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej)
Podłoga wyłożona wykładziną gumową z osłoną zamka na środku
krawędzi ładunkowej
12. Siedzenie dwuosobowe ze składanym oparciem + jednoosobowe
odchylane w II rzędzie siedzeń (w ramach minimalnego
wyposażenia dodatkowego)
Siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem w III rzędzie
siedzeń
Stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem
Trzy gniazda 12 V (2 w przestrzeni pasażerskiej i 1 w przestrzeni
bagażowej)
Uchwyty do mocowania ładunku (6-rozstaw osi 3000 mm, 8-rozstaw
osi 3400 mm)
Zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych
przed otwarciem przez dzieci

tak / nie
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Wyposażenie dodatkowe
srebrny metalik
HC Tkanina "Kutamo"
kolor tapicerki: antracyt
kolor wnętrza: popiel
alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem
światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze
zderzakiem
centralny zamek sterowany pilotem z możliwością
uruchamiania od wewnątrz
pakiet dla palących - zapalniczka i popielniczka +
dwa miejsca na popielniczkę na desce rozdzielczej
"Parkpilot" - czujniki parkowania w tylnym zderzaku
dwa kluczyki składane
klimatyzacja Climatronic z elektroniczną regulacją,
z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni
pasażerskiej, 3-strefowa
- dwie listwy wielofunkcyjne w podsufitce z
nawiewami i lampkami do czytania
hak holowniczy stały ze stabilizacją przyczepy
rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach
otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota lub
przycisku wewnątrz
wyświetlacz wielofunkcyjny "Plus",
prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu
paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego +
czujnik zmęczenia
- monochromatyczny wyświetlacz TFT LCD;
wyświetla informacje: godzina, czas jazdy, średnie
i chwilowe zużycie paliwa, zasięg do następnego
tankowania, przebyta droga, bieg, kierunek geogr.
- kompas (gdy aktywny jest system nawigacji),
temperatura zewnętrzna
fotel kierowcy z podłokietnikami, fotel pasażera
13. bez podłokietników
kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę
radia i telefonu komórkowego
- kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
9 miejsc - pakiet siedzeń w układzie 3+3+3 4 085okna w przestrzeni
pasażerskiej po lewej stronie
przesuwne (II rząd) i stałe (III rząd)
drzwi przesuwne po lewej stronie
Nawigacja
- 6 głośników
- dotykowy wyświetlacz kolorowy 6,33"
- odtwarzanie płyt CD i MP3
- porty USB/2xSD/AUX-IN
- przygotowanie do telefonu komórkowego
- obsługa WIFI
- CAR NET
koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
wraz z koszem
opony 215/60 R17 C 109/107 T 0
dopuszczalna masa całkowita podwyższona do 3200 kg
- obręcze stalowe 7J x 17
- wzmocnione narzędzia i podnośnik
- wzmocnione stabilizatory
- sztywność sprężyn dostosowana do
podwyższonej ładowności
EU1 gniazdko 12V
- gniazdko umieszczone pośrodku deski rozdzielczej (nad panelem z
radiem/nawigacją)

tak / nie

21

Zabudowa dla dwóch osób niepełnosprawnych obejmuje:
- dopuszczenie od ruchu w formie dwuetapowej, jako wykonanie
jedynie Usługi na powierzonym pojeździe: oświadczenie firmy
zabudowującej i przegląd na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów dla
pojazdu posiadającego stały dowód rejestracyjny
- szyny podłogowe mocujące wózek i 2 osoby na wózkach
- pasy mocujące wózek i jedną osobę niepełnosprawną biodrowe
- oznakowanie pojazdu 2 naklejki - najazdy i ich mocowanie
- światła ostrzegawcze zamontowane z tyłu pojazdu
- stopień automatyczny THULE manualny przy drzwiach bocznych

14.

15..

Gwarancja na silnik i podzespoły – co najmniej 36 miesięcy lub limit co
najmniej
100 000km

tak/nie

Podać okres
gwarancji:
36 miesięcy lub
100 000 km**
48 miesięcy lub
150 000 km**
60 miesięcy lub
200 000 km**
** (zakreślić
właściwe)

* Wykonawca zobowiązany jest w tej kolumnie podać dane dotyczące oferowanego samochodu lub
zakreślić właściwą odpowiedź (tak lub nie) w poszczególnej pozycji tabeli.

………………………
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ
...........................................
(miejscowość, data)

Nazwa i adres firmy
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Telefon/fax
...............................................................

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch
osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Zdunach”, zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ, składamy następująca ofertę *:
Cena brutto…………….……………zł, słownie……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..w tym podatek
VAT………………………zł, słownie ………………………………………………………………….
oraz oświadczamy, że:
2. Udzielimy ………………. miesięcy gwarancji lub maksymalny limit przebiegu ……. km na silnik
i podzespoły**.
3. Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia ……………
4. Udzielamy …….. dniowego terminu płatności, licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury
za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
5. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami
przystąpienia do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z zapisami wszystkich dokumentów składających się na SIWZ.
9. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron.
10. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom***:
.......................................................................................
.......................................................................................

11. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem****
Tak □ Nie □

12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
……………………………………………………………………………………………………………..

23

telefon……………fax.……………… adres e- mail …………………………………………………
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
.......................................................................................
.......................................................................................
……………………………………………………………….
...................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Uwagi:
*
Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ.
** Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie minimalny, wymagany przez Zamawiającego,
okres gwarancji określony w Rozdziale II SIWZ. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu
gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie ,iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż
w pełnych miesiącach.
*** Jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w
Rozdziale VI ust 2 pkt 4 lit. a) – d) SIWZ dotyczące tego podwykonawcy. Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza,
że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców.
**** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003 s.
36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej
niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie
przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mickiewicza 21
63-760 Zduny
Wykonawca:
……………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego

samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia
dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Zdunach”, prowadzonego przez
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

25

podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać

nie podlega/ją wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a
Wykonawca składa je wraz z ofertą.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mickiewicza 21
63-760 Zduny
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego

samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia
dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Zdunach”, prowadzonego przez
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu – sekcja III.1) i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ.*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: **

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu – sekcja III.1) i Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w Rozdziale IV pkt 3 i 4 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

....................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w

trybie

przetargu

nieograniczonego

na

„Dostawę

fabrycznie

nowego

samochodu

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób
na wózku

inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Zdunach”, prowadzonego przez Dom

Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach, oświadczam, iż wobec mnie nie wydano

orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

......................, dnia……...………….r.

...............................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i
składane jest przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni
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Załącznik nr 6 do SIWZ
....................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie nowego
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia
dwóch osób na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Zdunach”, prowadzonego przez
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach, niniejszym oświadczam, że:

– nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty, które
złożyły w przedmiotowym postępowaniu oferty;*
– należę do tej samej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty,
które złożyły w przedmiotowym postępowaniu oferty:*
Lp.

Dane podmiotu**
(nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/CEIDG)

1)

2)

3)

Niepotrzebne skreślić.
** Wykonawca wypełnia tabelę jeśli składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy w
postępowaniu.
*

............................, dnia……….r.
...............................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
Wraz z niniejszym oświadczeniem Wykonawca może złożyć dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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Załącznik nr 7 do SIWZ
....................................
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego
w rozdziale IV. pkt 1 ppkt 3 SIWZ

L.p.

Rodzaj dostawy
(krótki opis)

Wartość dostawy
(brutto w PLN)

Data wykonania
dostawy
(data rozpoczęcia i data
zakończenia robót)

Miejsce
dostawy

Wskazanie podmiotów,
na rzecz których roboty
te zostały wykonane

od dnia ………………
do dnia ………………
od dnia ………………
do dnia ………………
od dnia ………………
do dnia ………………
od dnia ………………
do dnia ………………

od dnia ………………
do dnia ………………

od dnia ………………
do dnia ………………

od dnia ………………
do dnia ………………

......................, dnia……...………….r.
…………......................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejszy dokument wraz z dowodami, o których mowa w rozdziale VI. pkt 2 ppkt 3a SIWZ , stanowi
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa nr.............(wzór)
zawarta w dniu ………….. 2018 r. w Zdunach pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą ul. Mickiewicza 21, 63-760 Zduny,
NIP: 621-11-32-090 REGON: 62271400045, reprezentowanym przez:
s. Annę Wojciechowską – Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… reprezentowaną przez:
…………………………………, zwanym dalej "Wykonawcą",

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa
następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku
inwalidzkim, zwany dalej samochodem.

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie
nowy samochód

szczegółowo określony w specyfikacji technicznej stanowiącej

załącznik do SIWZ oraz ofercie Wykonawcy z dnia…………
3. Dostarczany samochód winien być fabrycznie nowy, nie używany, nie poddawany
żadnym naprawom i posiadać pełną dokumentację w języku polskim. Wykonawca wyda
Zamawiającemu

dokumenty

niezbędne

do

użytkowania

samochodu

i

jego

zarejestrowania we właściwym organie , które dotyczą samochodu, przede wszystkim
kartę pojazdu, homologację i instrukcję obsługi.
4. Wykonawca oświadcza, iż samochód posiada homologację wystawioną zgodnie z
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990
z późn. zm.) oraz że samochód spełnia wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie
emisji spalin/
5. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi (telefonicznie lub
faksem) gotowość do dostarczenia samochodu.
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§ 2.
Dostawa
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy samochodu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
……………….

§ 3.
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
samochodu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie
od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność właściwości
i funkcjonowania samochodu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że samochód dostarczony w ramach Umowy
jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz, że nie mają do niego żadnych
praw osoby trzecie, a ponadto samochód nie jest przedmiotem jakiegokolwiek
postępowania sądowego czy egzekucyjnego.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z
przyczyn tkwiących w samochodzie w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne samochodu powstałe z przyczyn, za
które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady
te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
§ 4.
Postanowienia Gwarancyjne
1. Na dostarczony samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres
….. miesięcy lub limit …. kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły
samochodu

-

bez

wyłączeń

-

obejmującej

prawidłowe

funkcjonowanie

samochodu, wady materiałowe i fabryczne.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu
odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony umowy.
3. Na samochód zostanie wystawiona karta pojazdu, książka gwarancyjna z datą
rozpoczęcia gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu.
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4. Wykonawca wraz z dokumentami dostarczy wykaz autoryzowanych serwisów
świadczących usługi napraw gwarancyjnych i niegwarancyjnych na terenie całego
kraju.
5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

§ 5.
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest ………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest …………………...
§ 6.
Cena
1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy strony ustalają na cenę
ryczałtową w wysokości: ………….. zł. brutto (słownie: ……….złotych gr), w tym VAT
………. Zł (słownie: …………………………….).
2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia w zakresie opisanym w § 1 i strony niniejszej umowy nie mogą jej zmienić.
3. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na
……………..
4. Faktura może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego.
5. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury w formie przelewu na
konto Wykonawcy podane na fakturze.
6. Za

datę

płatności

strony

przyjmują

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod
względem merytorycznym i rachunkowym.
8. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub
rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. W przypadku nieterminowej zapłaty za fakturę, Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§ 7.
Kary umowne
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1;
2) opóźnienie w dostawie samochodu w terminie, o którym mowa w § 2 w wysokości
0,2% wartości samochodu brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości
10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania
pisemnego wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.
4. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić
należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 8.
Zmiany Umowy
1. Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne warunki
realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ i ofercie.
2. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, przewidział w ogłoszeniu zamówieniu oraz w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
i określił następujące warunki takich zmian:
1) zmiana terminu dostawy może nastąpić tylko w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek

Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca
nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
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b) działania tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie, strajki, bunty) mające

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
2) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
3) polepszenia parametrów technicznych dostawy;
4) przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków;
5) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia zarówno po stronie

wykonawcy jak i zamawiającego,
3.

Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w
okolicznościach wymienionych w ust. 2 niniejszej umowy oraz w przepisach art. 144
ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy.

§ 9.
Odstąpienie i Wypowiedzenie
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji określonej
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto prawo do
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
b) gdy wobec Wykonawcy otwarto postępowanie upadłościowe, układowe;
c) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy niezgodny z zapisami § l umowy lub
załącznika nr l do niniejszej umowy,
d) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 2, a opóźnienie
przekroczy 21 dni kalendarzowych.
2. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§ 10.
Postanowienia Końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SIWZ,
złożona oferta, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
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3. Spory powstałe

w związku z wykonywaniem umowy rozstrzygał będzie właściwy

miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 9 do SIWZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Zdunach. jest Dyrektor DPS mający siedzibę w Zdunach. (63-760) przy ul. Mickiewicza 21. Z
Administratorem danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e:mail:
dps-zduny@zduny.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich
przetwarzaniem.
2) Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach będących załącznikami
do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego zawarcia z Państwem
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia dwóch osób na wózku
inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Zdunach”.

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszą przepisy
RODO;
8) Nie przysługuje Państwu:
6) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
7) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
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