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I. Rodzaj dokumentu 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Na zakup samochodu osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz Małej Cerkwicy.                                                                                           

 

/przetarg o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych 

 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy / 

 

 

 

CZĘŚĆ I 

Informacje ogólne 

II. Zamawiający 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku,  

Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork 

NIP 5040027315 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: 

- Beata Lida - dyrektor, tel. 660 669 541, 52 389 54 55 

- Ewa Tomasz – główny księgowy, tel. 52 389 54 55 

 

 

 

Opis procedury udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z 

dnia          29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze 

zm.).Ilekroć w treści „Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia …” nastąpi odwołanie do 

ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przez to rozumieć w/w ustawę. 

Zastosowano tryb przetargu nieograniczonego. 

 

Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) –  

34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 

 

2.2.Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i samochodu 9 – osobowego, fabrycznie nowego, 

przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych 

wychowanków placówek w Więcborku oraz Małej Cerkwicy.  Minimalne  wymagania techniczne  i 

wyposażenie:  

 

2.2.1. Samochód osobowy fabrycznie nowy. 

2.2.2. Rok produkcji 2014. 
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2.2.3. Homologacja auta bazowego – kombi 9 osobowe – fabryczne.  

2.2.4. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub z homologacją pojazdu 

bazowego do przewozu  9 osób i z zaświadczeniem ze stacji kontroli pojazdów o 

przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, tzw. rejestracja 

dwuetapowa. 

2.2.5. Rodzaj i moc silnika: silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min 84 kW, pojemność 

powyżej 1950 cm
3
.
 

2.2.6. Norma spalania: Euro 5 (maksymalne wartości emisji spalin wynikające z normy Euro 5: 

tlenków azotu – 0,18 g/km, cząstek stałych – 0,005 g/km, węglowodorów – 0,05 g/km). 

2.2.7. Zużycie paliwa – maksymalnie 8 l/100 km w cyklu mieszanym. 

2.2.8. Zużycie energii: wielkość zużywanej energii obliczona jako iloczyn zużycia paliwa w 

cyklu mieszanym (l/km) i wartości energetycznej paliwa równej 36 (MJ/l) – 

maksymalnie 288 (MJ/km). 

2.2.9. Emisja dwutlenku węgla: maksymalnie 250 g/km. 

2.2.10. Skrzynia biegów 6 + wsteczny- manualna. 

2.2.11. Ilość miejsc: 9 miejsc w kabinie (kierowca + 8 pasażerów). 

2.2.12. Napęd na koła przednie. 

2.2.13. Niezależne zawieszenie przednie i tylne - dopuszcza się również zależne zawieszenie 

tylne – belka skrętna lub zawieszenie tylne z resorami parabolicznymi i amortyzatorami 

gazowymi. 

2.2.14. Wyposażenie : 

- fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia siedziska i wysokości, wyposażony w 

podłokietniki lub fotelem kierowcy regulowanym w płaszczyznach góra-dół, przód tył, 

pochylenie oparcia, z podłokietnikiem, z regulacją odcinka lędźwiowego i regulacją 

wysokości zagłówka, 

- regulacja kolumny kierownicy: w dwóch płaszczyznach lub w jednej płaszczyźnie (przód-

tył),  

- poduszka powietrzna: kierowcy i pasażera 1 rzędu ( poduszka dla pasażera z możliwością 

dezaktywacji), 

- drzwi boczne z prawej strony pojazdu: umożliwiające dostęp do 2 i 3 rzędu siedzeń lub 

przestrzeni bagażowej - przesuwne, przeszklone, z przesuwną szybą lub z szybą boczną 

odchylaną drzwi przesuwnych dla drugiego rzędu siedzeń, 

- szyby boczne w części pasażerskiej przesuwane  

- tylne drzwi: przeszklone, z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem lub z tylnymi 

drzwiami dwuskrzydłowymi, przeszklonymi, z szybami ogrzewanymi, wycieraczkami i 

spryskiwaczami, 

- drugi i trzeci rząd siedzeń : składany, umożliwiający zmianę funkcji pojazdu z osobowego na 

dostawczy, dopuszcza się fotel w II rzędzie z odchylanym oparciem przy drzwiach 

przesuwnych ale nie składanym oparciem miejsca środkowego i lewego z zachowaniem 

warunku szybkiego demontażu foteli w II i III rzędzie umożliwiającego zmianę funkcji 

pojazdu z osobowego na dostawczy, 

- wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 

3  rzędu lub z układem siedzeń w trzecim rzędzie 2+1 i  fotel 2 osobowy + 1 osobowy z 2 

rzędu,  

- wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe, 

- wspomaganie układu kierowniczego  

- ABS, ESP, 

- hamulce: tarczowe z przodu i tyłu, wentylowane z przodu, 

-  autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, 
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-  immobiliser – elektroniczny włączany samoczynnie, 

-  centralny zamek – sterowanie zamkiem i autoalarmem z pilota, 

-  lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, 

-  sterowanie elektryczne bocznych szyb przednich, 

-  zagłówki z regulacją wysokości, 

-  przednie reflektory halogenowe, 

-  światła do jazdy dziennej, 

-  przednie światła przeciwmgielne, 

-  radio stereo z odtwarzaczem CD i MP3 lub z fabrycznym radiem bez CD, lecz z gniazdem 

AUX, z portem USB, IPod do podłączenia zewnętrznych urządzeń muzycznych, w tym 

Pendrive i z Bluetooth. 

- komplet głośników szerokopasmowych z przodu i z tyłu, 

-  czujnik parkowania – minimum w tylnym zderzaku,  

-  całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne – termiczne, 

-  wszystkie siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny, 

-  fabryczne i pełne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej, 

-  ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej – dodatkowy wymiennik ciepła, 

-  gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, fartuchy przeciwbłotne, apteczka z wyposażeniem zgodnym z 

normą DIN 13164, narzędzia, klucz do śrub mocujących koła, podnośnik, pełnowymiarowe 

koło zapasowe, 

-  koła z obręczami stalowymi i oponami letnimi, 

- dodatkowy komplet kół (felgi stalowe) z oponami zimowymi, 

-  kolor nadwozia do uzgodnienia z Zamawiającym, 

-  wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, 

-  dywaniki gumowe w przedziale kierowcy na podłodze, 

- klimatyzacja regulowana przednia i tylna. 

- Ubezpieczenie auta – pełen pakiet ubezpieczenia, 

- Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące, 

- Gwarancja na lakier – min. 24 miesiące, 

- Gwarancja na perforację blachy – min. 96 miesięcy. 

2.2.15. Oferowany przez Wykonawcę samochód musi być przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Zakres przystosowania musi spełniać co najmniej poniższe warunki: 

-   oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych). 

Uwaga:  

Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. 

Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza 

zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o 

parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania 

norm i przepisów oraz założone parametry. 

III. Oferta wariantowa 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

IV. Oferta częściowa 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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V. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

VI. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

VII. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa               

w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 

VIII. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp.  

W przypadku braku takiej informacji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 

zamówienie bez udziału podwykonawcy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

IX. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków (art. 22; art. 41 pkt. 7; art. 36 ust. 1 pkt. 5): 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 

warunków. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 

oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.  
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1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 

warunków. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 

oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.  

 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 

warunków. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 

oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.  

 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 

warunków. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 

oświadczenia, wymienionego w Rozdziale XVI pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, wg zasady spełnia / nie spełnia.  

 

2. Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których 

mowa               w Rozdziale X pkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy 

wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

3.W celu potwierdzenia warunku, że wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, na podstawie załączonych 

przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale XVI pkt 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wg zasady spełnia/nie spełnia. Nie wykazanie 

potwierdzenia spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na 

mocy art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do 

uzupełnienia dokumentów. Ofertę wykonawcy wykluczonego zgodnie treścią art. 24 ust. 4 ustawy 

prawo zamówień publicznych Zamawiający uzna za odrzuconą . 

XI. Wadium przetargowe i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XII. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że prośba o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści na 

stronie internetowej www.bip.capow-wiecbork.pl 

 

CZĘŚĆ II 

Informacje dotyczące składania ofert 

XIII. Koszt sporządzenia oferty 

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający w terminie 5 dni przekaże SIWZ.    

 

XIV. Okres związania z ofertą 

Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi spełniać następujące warunki: 

1) napisana w języku polskim pismem maszynowym lub technicznym drukowanym 

niezmywalnym atramentem, 

2) wszystkie podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi, złożone przez 

osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź 

przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do 

podpisania dokumentów musi być dołączone o oferty), 

3) podpisany formularz ofertowy, zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej 

wzorem stanowiącym załącznik  do specyfikacji, 

4) podpisane załączniki do formularza ofertowego,  

5) wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, zszyte lub zbindowane albo 

połączone ze sobą w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, 

6) wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, muszą być przedstawione w formie 

oryginałów lub kserokopii poświadczonych „Za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy. 

 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony oferty zawierające 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których wykonawca zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym 

uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej 
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koperty, odpowiednio ją oznaczając : „ NIE UDOSTĘPNIAĆ, INFORMACJE STANOWIĄ 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 

 

XVI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 

(wzór oświadczenia w załączniku nr 2), 

 

   2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania Wykonawcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy prawo zamówień publicznych  oraz w Rozdziale X pkt 4 niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, Zamawiający  żąda od Wykonawcy: ……………………… 

2.1. pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o                                                                                                                                                                                           

udzielenie  zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia w załączniku nr 3), 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 

XVII. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

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

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

1.4. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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XVIII. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowana dostawa odpowiada 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

świadectwo homologacji jako samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 

wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełnić warunki zawarte w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31.02.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r nr 32 poz. 262 ze zm.) bez jakichkolwiek 

odstępstw. Aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone w dniu 

dostawy samochodu do Zamawiającego. 

4. Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty. 

4.1 Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ). 

4.2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt 5 ustawy Pzp albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

XIX. Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1.1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 

1.2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 

obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich 

dokumentów; 

1.3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

1.4. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

poszczególnych Wykonawców i musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; 

1.5. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. 

1.6. Formularz oferty powinien zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę 

wspólną. 

 

2. Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

2.1. Oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale XVI pkt 2 ppkt 2.1., 2.2., dotyczące 

własnej firmy, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu własnym, 

2.2. pozostałe dokumenty składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich 

Wykonawców składających ofertę wspólną. 

3. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej: 
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- w nagłówkach załączników, tj. w miejscu „wykonawca i adres wykonawcy”, należy wpisać dane 

wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznaczeniem pełnomocnika; 

- Formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną. 

XX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

zobowiązani są przekazywać pisemnie, faxem bądź e-mailem: 

- pisemnie – Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork. 

- fax - (052 389 54 55),  

- e-mail – dyrektor@capow-wiecbork.pl  

 Fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przez Wykonawcę 

przekazanego faxem bądź e-mailem  winien być niezwłocznie potwierdzony. 

 

  XXI. Opakowanie i oznakowanie ofert 

Ofertę w jednym egzemplarzu należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach 

(np. w kopercie). Należy stosować jedno opakowanie zewnętrzne i jedno wewnętrzne, przy czym 

właściwa oferta znajduje się w opakowaniu wewnętrznym, a opakowanie zewnętrzne zawiera 

wyłącznie opakowanie wewnętrzne. 

Opakowanie zewnętrzne powinno być zalakowane lub zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający jego bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). 

Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

 

 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, 

al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork 
 

Oferta na  

„Zakup samochodu osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz Małej Cerkwicy”                                                                                           

 
 

Nie otwierać przed godziną 11
15

 w dniu 10.07.2014 roku” 

Opakowanie wewnętrzne powinno ponadto być opatrzone nazwą i dokładnym adresem 

wykonawcy.  

 

XXII. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Al. 600-lecia 9, 89-410 

Więcbork, sekretariat  

mailto:dyrektor@capow-wiecbork.pl
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w godzinach od 7
30

 do 15
00

, nie później niż do dnia  10.07.2014 roku, do godziny 11
00

. 

Oferty wniesione po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania 

opakowania wewnętrznego. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i 

godzina ich dostarczenia do  Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku. 

XXIII. Otwarcie ofert 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.07.2014 roku godz. 11
15

 w siedzibie , 

gabinet nr 1. Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art. 86 ust. 2), a dzień, w którym upływa termin 

składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

XXIV. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy podać w złotych polskich w zapisie 

liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku. 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Wszelkie rabaty, upusty winny być od 

razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, 

bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

 

XXV. Kryteria oceny złożonych ofert 

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

1) cena za realizację całego zamówienia (z VAT) - 100% 

 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 

C min 

                                    Pn = 
______

 x 100 pkt. 

                                                Cn 

  Pn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium P  

  n    - numer oferty 

  Cmin - cena najniższa wśród złożonych ofert 

  Cn    - cena oferty badanej  

XVII. Badanie ofert - sposób poprawiania omyłek; uzupełnianie dokumentów 
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1. Badanie ofert jest poufne i odbędzie się w sposób niejawny. W celu wyboru wykonawcy 
zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i 
wiarygodności wykonawców oraz poziomu cen ofertowych, terminów wykonania zamówienia 
publicznego, gwarancji. 

2. Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona . 
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy.  

3. Zamawiający wezwie wykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy), którzy w określonym 
terminie przez Zamawiającego: 
- nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożyli pełnomocnictw, albo 
- złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub 
- złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. 

4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez 
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w 
którym upłynął termin składania ofert. 

5. Zamawiający może zwracać się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty na podstawie art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy są zobowiązani do 
udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

XXVI. Odrzucenie ofert 

      Odrzucona zostanie oferta w przypadku zaistnienia przesłanek określonych z art. 89 ust.1 
ustawy. Ponadto za odrzuconą uznaje się ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 24 ust.1 
i 2 ustawy. 

XXVII. Wybór oferenta 

Zamawiający podpisze umowę, po rozstrzygnięciu przetargu, z wykonawcą, który przedłożył 

ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu, tj. ofertę 

najtańszą. 

XXVIII. Udzielenie zamówienia 

1. Zamawiający udzieli zamówienia poprzez zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie 

najkorzystniejsza, odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie i wg. niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Ogólne warunki umowy zostały zawarte w Specyfikacji. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

d) terminie, po upływie którego umowa w sprawie niniejszego postępowania może być 

zawarta. 
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3. Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt.2) lit. a), również na stronie internetowej 

oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej Zamawiający  żąda od Wykonawcy przed zawarciem 

umowy: 
- konsorcja: umowę konsorcjum, określając sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 
wykonania dla każdego z członków konsorcjum przy realizacji zamówienia, sposób rozliczania się w 
przypadku wygrania przetargu, czas trwania oraz sposób rozwiązania;  
- spółka cywilna: kopię umowy spółki cywilnej. 
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

reprezentowanych przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa do 

podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności 

prawnej.  

XXIX. Ogólne warunki umowy 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

XXX. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcy a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo 

Zamówień Publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w dziale szóstym powołanej ustawy „Środki ochrony prawnej”, a w szczególności: 

1) Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 

w art. 154 pkt 5 ustawy. 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
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terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 

ustawy. 

7) 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 podstawie art. 180 ust.2 ustawy. 

8) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

XXXI. Inne 

Do spraw nie uregulowanych w specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

Wykaz załączników : 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 

ustawy. 

 Załącznik nr3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy. 

 Załącznik Nr 4 - Informacja w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 Załącznik Nr 5 - Ogólne warunki umowy
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Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

……………………………….. 
Pieczęć adresowa Wykonawcy 

Więcbork, …………………………….. 

 

Centrum Administracyjne Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą       

w Więcborku,  

Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork 

 

 

  W odpowiedzi na ogłoszony przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, przetarg nieograniczony na 

zakup samochodu osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz Małej Cerkwicy                                                                                        

, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z 

wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 

postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w 

dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 
1. Oferta została złożona przez: 

Pełna nazwa Oferenta  

 

Adres Oferenta  

 

Telefon kontaktowy 

Fax kontaktowy 

E-mail 

 

  

2. Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w  

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu za: 

     

CENA NETTO zł 

VAT                %                      zł 

CENA BRUTTO zł 

 

Słownie cena brutto 

(……………………………………………………………………………………………………) 
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Oferujemy zakup i dostawę samochodu osobowego marki………………………………., 

model………………………………., spełniającego minimalne wymagania zawarte w SIWZ. 

 

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w 

dokumentacji przetargowej przedmiotowego postępowania i udzielimy 30-dniowego terminu 

zapłaty faktury. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy zawartymi w SIWZ  i 

akceptujemy je. 

5. Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki, przygotowane zgodnie ze 

Specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania: 

5.1. pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2), 

5.2. pisemne oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o                                                                                                                                                                                           

udzielenie  zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia w załączniku nr 3),  

Oraz 

pozostałe:………………………………………………………………………………………………….……

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

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

……………...…………………………………………………………………………………………..……… 

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

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

……………...…………………………………………………………………………………………..……… 

 

 

6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia: 

a) wykonanie .................................................................................................. 

b) wykonanie .................................................................................................. 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

7. * Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 
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a) nazwa (firma) podmiotu: .............................................................................. 

b) nazwa (firma) podmiotu: .............................................................................. 

*  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

* Niepotrzebne skreślić 

8. Na złożoną ofertę składa się ………… ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości 

numeracji. 

 

 

 

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym: 

 

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

 

 

data podpisania oferty: …………………………………………… 
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Załącznik Nr 2 

 

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

pieczątka Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

        Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na  zakup samochodu 

osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach 

likwidacji barier transportowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w 

Więcborku oraz Małej Cerkwicy                                                                                      

oświadczamy, że spełniamy warunki zapisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tj.: 

 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpisy upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy) 

 

 

 

 

.............................. dnia .............…………………. 
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                                                                                                                                     Załącznik Nr 3

  

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

pieczątka Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup samochodu 

osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach 

likwidacji barier transportowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w 

Więcborku oraz Małej Cerkwicy  dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku                                                                                     

oświadczam/my: 

że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/emy brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z 

powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         …........................................................ 

(podpisy upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy) 

 

…........................... dnia …..........…………………. 
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 Załącznik Nr 4 
 

 

…………………………………… 

pieczątka Wykonawcy 

 

     

Informacja 

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na :  

 

„Na zakup samochodu osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz Małej Cerkwicy”                             

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), oświadczamy, iż: 

 

- nie należymy do grupy kapitałowej * 

- należymy do grupy kapitałowej *  

 

poniżej zamieszczamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: ** 

 

Lp. Nazwa podmiotu należącego tej samej grupy kapitałowej, adres siedziby 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                             

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

                                                                       (podpisy upoważnionych przedstawicieli           

Wykonawcy) 

 

 

 

.............................. dnia .............…………………. 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

**  należy wypełnić w przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej  grupy kapitałowej 
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Załącznik Nr 5 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 

 

UMOWA Nr ………./2014 

 

zawarta  w dniu  ……………………. w Więcborku  pomiędzy: 

Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku reprezentowanym przez dyrektora – Beatę Lida, 

przy kontrasygnacie   - Ewy Tomasz – Głównego Księgowego CAPOW,  

zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w 

………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………….. 

zwany w dalszym ciągu Wykonawcą,  

w imieniu którego działa:  

    …………………….……………………. 

 

§1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  nr ………/2014, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w dniu 

………………….  roku (która stanowi integralną część niniejszej umowy). Oferta została 

sporządzona na podstawie dostarczonej oferentowi dokumentacji przetargowej: Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na  zakup samochodu osobowego, 

fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji 

barier transportowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz 

Małej Cerkwicy.                             

 

§2 

W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 

samochodu 9 - osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych w Więcborku oraz Małej Cerkwicy zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§3 

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie w wysokości ………………. złotych (słownie złotych…………………………….). 

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………….. złotych. 

 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia 

złożenia swojej oferty w ramach przetargu nieograniczonego w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca wykona samochód zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem o 

dacie odbioru przedmiotu umowy. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu. 

4. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 

terminie, o którym mowa w ust. 3. 
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5. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

Protokół odbioru zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, 2 dla Kupującego, 1 dla  

Sprzedającego i podpisany przez obie strony. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony samochód nie odpowiada 

zakresowi zawartemu w SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania 

zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o 

stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w SIWZ, w 2 egzemplarzach, po 1 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

8. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu, w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się w 

terminie i miejscu odbioru. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi 

podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

9. Z chwilą wydania samochodu Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i 

obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

pojazdu. 

 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód i występujące w nim wyposażenie min. 24 

miesięcy gwarancji oraz zapewnia bezpłatny serwis w okresie jej obowiązywania, zgodnie z 

warunkami zawartymi w książce gwarancyjnej. 

2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i 

zgodność z odnośnymi normami oraz kompletność wyposażenia samochodu zgodnie z zakresem 

określonym w SIWZ do niniejszej umowy. 

3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 

4. Do samochodu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 

a) wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu, 

b) kartę pojazdu, 

c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 

d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia. 

 

§6 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawach dotyczących 

przedmiotu umowy jest: Pan/Pani…………………………….. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy jest: Pan/Pani ………………………….... 

 

§7 

1. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą 

bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego 

wskazanym. Naprawy będą wykonywane w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie 

pisemnej (dopuszcza się zgłoszenie w formie fax-u). Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza 

się dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Ponadto serwis samochodu jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z 

warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji.  

3. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego najbliższa od siedziby Zamawiającego 

Autoryzowana Stacja Obsługi znajduje się w (……………………………..), przy ulicy 

(……………………….). 
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4. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych przez łączny okres 

min. 10 lat od daty dostawy samochodu. 

 

 

 

§8 

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z terminem płatności  30 - dniowym nie wcześniej 

niż            po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Faktury Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę płatne będą przez Zamawiającego 

po otrzymaniu: 

1. zatwierdzonej   do   zapłaty   kopii  faktury  podwykonawcy,    

2. lub   cesji  płatności (wierzytelności) na Wykonawcę,  

3. ponadto oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za prace objęte 
fakturą Wykonawcy, w przypadku określonym w pkt 1.  

 

 

§9 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci następujące wysokości kar umownych w zależności                         

od zaistnienia określonego zdarzenia: 

1) za odstąpienie od wykonania umowy – 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 

umowy,  przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy Zamawiający uzna odmowę jego 

wykonania lub zwłokę  w jego wykonaniu dłuższą niż 30 dni w stosunku do ostatecznego 

terminu wykonania przedmiotu umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

3) za nieterminową dostawę mikrobusu – 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, 

2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za nieuzasadnione odstąpienie od 

umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy. 
3. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej 

szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych 

zasadach kodeksu cywilnego. 

 

§10 

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana  istotnych postanowień niniejszej 
umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, 
że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 
1) Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec. 

2) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień 

zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
§11 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca, nie może przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i 
odsetkowych.  
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§12 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 

zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 

1) Wykonawca zamierza przekazać mikrobus niezgodny z zapisami umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz jej nie 

kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego, 

3) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym wykonanie umowy, 

4) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwań do 

realizacji warunków umowy, nie wykonuje umowy zgodnie z jej zapisami lub je zaniedbuje, 

5) wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie z art. 

145 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

6 )  Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej 

w celu przekształcenia. 

 

 
 

§13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksów  do umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§14 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo                  

dla Zamawiającego. 

 

§15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy dokumentacji przetargowej 

(Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu 

osobowego, fabrycznie nowego, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach 

likwidacji barier transportowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w 

Więcborku oraz Małej Cerkwicy), przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu 

cywilnego. 

 

§16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………………..                                             ………………………………………. 

 

 

 

 

      

 


