
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SIWZ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

/poniżej 60 000 EURO/ 

 

 

 

 

Zakup fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 28 września 2020 roku. 

1. drogą elektroniczną w BZP pod numerem 583096-N-2020 

2. na tablicy ogłoszeń zamawiającego 

3. na stronie zamawiającego: www.sds.tarnow.pl 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  SIWZ 

 
 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

6.  SPOSOB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁUW 

POSTĘPOWNIU  

7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW. 

9.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

10.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA 

11.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

12  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

DOKONYWANE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE 

18. POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O 
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UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Numer 

załącznika ZAŁĄCZNIKI 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Karta opisowa pojazdu oferowanego przez Wykonawcę 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

6. Projekt umowy 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętej Kingi,  

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 

 

33-100 TARNÓW 

Al. M. B.  Fatimskiej 6  

 

telefon: (0-14) 622-41-49 

kom. 664 149 823 

fax:      (0-14) 622-41-49 

 

NIP:   873-180-66-67 

REGON: 006228572-00057 

e-mail: sds.sw.kingi@wp.pl 

www.sds.tarnow.pl 

 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 

984 i 1047) zwanej w treści SIWZ „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:     

Przełożona Prowincjalna 

s. Agnieszka Szuba 

mailto:sds.sw.kingi@wp.pl


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ 

3. Kod CPV 34110000-1 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji całego zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. Uczestniczenie w postępowaniu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich 

osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej oraz podmiotów tych wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy spełniający 

wymagania wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. 

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.  Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców 

określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie spełniających 

warunków art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. O wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadamia niezwłocznie 

wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 

4. Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu, zostaną 

zakwalifikowani do szczegółowego rozpatrzenia ofert, jeżeli: 

a) spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) przyjmą warunki wyszczególnione w projekcie umowy, 

 
VI. SPOSOB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWNIU  
 

5. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń  

dokumentów załączonych do oferty w oparciu o dyspozycje zawarte w rozdz. VI niniejszej 

SIWZ. 

6. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania. 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia. 
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
1. Od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga 

złożenia niżej wymienionych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w tym postępowaniu. Dokumenty te należy złożyć w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY” którego wzorzec 

stanowi załącznik Nr 2 

b) Oświadczenie na podstawie art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, że 

wykonawca: 

 posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem 

zamówienia, 

 dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem  technicznym, a także 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

4. Projekt umowy jako warunek realności oferty. 

 

VIII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW. 

 
1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia treści specyfikacji oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.  

2. Wykonawca  może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji   

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że 

prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 

terminem końcowym składania ofert. 

 

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 
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6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Jacek Tobiasz -  664 149 823 

Piotr Tyński - 784 094 021 

 
Informacje można uzyskać w godzinach od 11.00 do 14.00. 

 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wadium nie jest 

wymagane. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA 

 

Termin związania ofertą wynosi 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu do składania ofert.  

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 

roku  - Prawo zamówień publicznych. 

2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 

3. Ofertę należy pisać w jednym ciągu, nie pozostawiając miejsc niewypełnionych                          

i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo 

zaciągać zobowiązania w jego imieniu. 

4. Dokumenty powinny być załączone w kolejności zgodnie z przedstawionym przez 

Zamawiającego wzorcem – OFERTY  PRZETARGOWEJ. 

5. Niedopuszczalne są wyskrobywania, poprawki zaś należy omówić w uwadze,     

zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki 

cyfr  i liczb należy pisać liczbowo i słownie. 

6. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych, zapieczętowanych kopertach. Koperty 

powinny być nieprzezroczyste i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to 

żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści 

oferty przez osoby nieupoważnione. 

7. Koperty powinny być oznaczone następująco:  

c) koperta zewnętrzna 

Oferta na przetarg – „Zakup 9-ci osobowego samochodu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych”.  

 Nazwa i adres Zamawiającego 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

 “UWAGA: nie otwierać przed  

koperta wewnętrzna:  

 “Oferta na przetarg – „Zakup samochodu osobowego” 

 Nazwa i adres Zamawiającego, 

 Nazwa i adres Wykonawcy 

8. Dopuszcza się przed terminem otwarcia ofert modyfikację lub wycofanie wcześniej 

złożonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie 

modyfikacji lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące  

ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert  

(dwie koperty), przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym  

napisem: “modyfikacja” lub “wycofanie”. 
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9. Żadna oferta nie zostanie zmieniona po terminie składania ofert, pod rygorem 

wykluczenia z przetargu. 

10. Zaleca się zachować kopie złożonych w ofercie dokumentów.  

11. Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty poniesie wykonawca.  

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego: 

Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Kingi  

33-100 TARNÓW, Al. M. B. Fatimskiej 6 – biuro ŚDS. 

 

2. Termin składania ofert upływa dnia 07 października 2020 roku /o godz. 12.00 czasu 

lokalnego/ 

 

3. Spóźnione oferty zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego  

 na wniesienie protestu. 

4. Oferty można dostarczyć pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub osobiście  

(potwierdzenie przyjęcia oferty powinno być zawsze podpisane przez Zamawiającego).  

Przy składaniu oferty należy posiadać pismo potwierdzające przyjęcie oferty przez  

biuro. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2020 roku o godzinie 10.00   /czasu 

lokalnego/ w siedzibie:  

 

Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Kingi  

33-100 TARNÓW, Al. M. B. Fatimskiej 6 - biuro ŚDS 
 

6. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

 przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert, po zbadaniu nienaruszalności kopert, zamawiający poda  

 nazwę firmy oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu   

 wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

9. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek, powyższe  

 informacje zostaną przesłane niezwłocznie na piśmie.  

10. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z kolejnością ich złożenia. 

11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą jedynie na podstawie kryteriów oceny  

ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 
1. Cenę oferty należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM". 

2. Cenę oferty należy podać za realizację zadania w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT  

(% i zł), cenę brutto. 

3. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny sposób 

spowoduje odrzucenie oferty). 

4. Cenę ofertową traktować należy jako stałą i niezmienną w całym okresie trwania umowy.  
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XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

DOKONYWANE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

 
1. Wszystkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą  

jedynie w złotych polskich. 

 

 
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  

 

2. Oferty zakwalifikowane – spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria 

kwalifikacyjne - będą oceniane według następujących kryteriów: 
 

Cena oferty brutto – znaczenie 60 % 

Koszty eksploatacji (średnie zużycie paliwa) – znaczenie 10 % 

Okres udzielonej gwarancji – znaczenie 20 % 

Funkcjonalność samochodu – znaczenie 10% 

- szybki demontaż foteli pasażerskich. 

- możliwość złożenie wszystkich oparć w przestrzeni pasażerskiej, 

- duża przestrzeń bagażowa, 

- łatwość załadunku osoby na wózku.,  

 

3. Kryterium „cena oferty brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej  

     przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany    

     następujący wzór: 

  

     Oferowana cena minimalna brutto  

C =  ──────────────────── x 50 
         Cena badanej oferty brutto 

 

 

4. Kryterium „koszty eksploatacji (średnie zużycie paliwa)” będzie rozpatrywane na    

      podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym wartości średniego    

      zużycia paliwa w cyklu mieszanym na 100 km. przy przyjęciu następujących cen paliwa:     

       

      1 l  ON – ………. zł 

       

5. W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:                                                                           

 

                 Najniższa wartość zużytego paliwa  

 Ke  =  ────────────────────────── x 10 
             Wartość zużytego paliwa w badanej ofercie 
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6. Kryterium „okres udzielonej gwarancji” będzie oceniane wg. poniższej tabeli na podst. 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji mechanicznej. Okres gwarancji nie może być krótszy 

niż 24 m-ce. 

  

Okres udzielonej 

gwarancji  

(w miesiącach)  

24 25 – 30 31 – 36 37 – 42 43 – 48 49 i  więcej 

Ilość uzyskanych  

punktów  
0 2 4 6 8 10 

 

7.  Kryterium „okresu udzielonej gwarancji”  na LAKIER będzie 

 

Okres udzielonej 

gwarancji  

(w miesiącach)  

24 25 – 30 31 – 36 37 – 42 43 – 48 49 i  więcej 

Ilość uzyskanych  

punktów  
0 2 4 6 8 10 

 

 

8. Kryterium „okresu udzielonej gwarancji na PERFORACJE NADWOZIA 

 

Okres udzielonej 

gwarancji  

(w miesiącach)  

24 25 – 30 31 – 36 37 – 42 43 – 48 49 i  więcej 

Ilość uzyskanych  

punktów  
0 2 4 6 8 10 

 

9. Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane. 

 

10. W Kryterium  funkcjonalności samochodu będzie oceniane wg: 

1). Komfort jazdy w trakcie przywozu i odwozu Podopiecznych 

2). Wymiary przestrzeni bagażowej 

3). Funkcjonalność wnętrza 

 a) bardzo dobre 

 b) dobre 

 c). złe 

 

11. Zamawiający przyzna kontrakt wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada 

ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który uzyskał najwyższą 

ilość punktów  

   
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

 
Nie jest wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w umowie (Zał. Nr 5 SIWZ). 

 

 

XVIII. POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

 
1. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej znajdującej się                      

w siedzibie zamawiającego, stronie internetowej zamawiającego. Ponadto o rezultacie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną powiadomieni wszyscy jego 

uczestnicy, z  podaniem wykonawcy, którego ofertę wybrano i jej ceny. 

2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze jego 

oferty listem poleconym na adres podany w ofercie, niezwłocznie po ogłoszeniu 

wyników postępowania. 

 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94 oraz artykułami zawartymi w Dziale        

IV- Umowy w sprawach zamówień publicznych (art.139 - 151) ustawy z dnia z dnia 29 

stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. 

2. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał           

przetarg, dokładnie w dniu wskazanym w piśmie powiadamiającym go o wyborze jego 

oferty powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO.  

 

1. Wykonawcy, którzy uznają, że ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI. ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami), oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks 

cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zmianami) 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Parametry ogólne 

 

 Samochód osobowy (mikrobus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  z windą, 

 Samochód fabrycznie nowy, 9-osobowego (kierowca i 8 pasażerów) przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoba  na wózku inwalidzkim. 

 Samochód fabrycznie przeszklony (szyby termiczne-termoizolacyjne) z szybami przyciemnianymi 

w części pasażerskiej o wysokiej zdolności filtrowania; 

 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3,2 tony. 

 Rozstaw osi min od 3.300 do 3.450 mm, 

 Długość pojazdu min. 5,20 m do 5,40 m. 

2. Nadwozie 

 Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie pasażerskiej/ ładunkowej  

 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi, wycieraczkami i klamką 

wewnętrzną 

 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane 

 Punkty mocowania pod bagażnik dachowy – min.10 szt. 

 Samonośne całkowicie stalowe, 

3. Podwozie 

 Zawieszenie przednie niezależne zawieszenie kół  

 Zawieszenie tylne Niezależne zawieszenie kół. 

 Obręcze kół stalowe min 16”. 

4.Układ napędowy 

 Silnik wysokoprężny  

 Pojemność skokowa min. 1900  max 2000 cm3, 

 Max moment obrotowy min 320 Nm 

 Moc silnik min 150 KM; 

 Spełnia normy emisji Euro 6; 

 Skrzynia manualna; 

 Ogumienie: założone opony letnie na felgach stalowych + oryginalne kołpaki producenta 

pojazdu,  

 Pełnowymiarowe koło zapasowe, 

 Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym, 

5. Układ hamulcowy 

 16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej, 

 Z ABS, 

 hamulce tarczowe wentylowane wszystkich kół; 

 systemy kontroli: EDS lub równoważny; 

 systemy kontroli trakcji ASR lub równoważny; 
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 systemy kontroli trakcji: układ ESP, 

 układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy; 

 hamulec postojowy, 

6. Wyposażenie 

 kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach; 

 Kierownica wielofunkcyjna obszyta skóra umożliwiającą obsługę radia i telefonu 

komórkowego, 

 Siedzenie podwójne prawe w kabinie kierowcy, schowek pod siedziskiem zamykany na 

klucz, 

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

rzędu i fotel dwu osobowy + jedno osobowy z 2 rzędu; 

 Siedzenie dwuosobowe lewe oraz fotel prawy, w drugim rzędzie, 

 Siedzenie trzyosobowe w III rzędzie, 

 Manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla lewego fotela w kabinie 

kierowcy, z regulacją wysokości fotela, 

 Uchwyty do fotelików dziecięcych ISOFIX W I rzędzie, p. pasażerski 

 Drzwi tylne dwuskrzydłowe, z oknami ogrzewanymi, 

 Podłokietniki dla lewego fotela w kabinie kierowcy 

 Klimatyzacja z dodatkowym sterowaniem  i listwami nawiewów w przestrzeni 

pasażerskiej trzystrefowa, automatyczna, 

 Dogrzewacz, 

 Dwa kluczyki składane, 

 Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni pasażerskiej/ ładunkowej 

 Wyświetlacz wielofunkcyjny (komputer pokładowy) 

 Tempomat, 

 Zbiornik paliwa min 80 l 

 Czujniki parkowania w tylnym zderzaku, 

 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, 

 Zawieszenie wzmocnione: sztywniejsze sprężyny, twardsze amortyzatory, 

 Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem, 

 Monitoring wnętrza: dwie kamer z diodami IR i mikrofonem   

 4- Kanałowy rejestrator obrazu, pojemność dysku min 180 godzin zapisu najwyższej 

jakości nagrywania) (HD) 

 5-calowy monitor z funkcją dostosowania jasności ekranu do jasności otoczenia   

 oświetlenie wnętrza pojazdu z przodu i z tyłu; 

 szyby przednie podnoszone elektrycznie; 

 lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego 

i poziomu płynu 

 klimatyzacja automatyczna z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w 

przestrzeni pasażerskiej, 3-strefowa  

 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z dodatkowym wymiennikiem ciepła; 

 zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach; 

 lusterko wsteczne wewnętrzne; 

 zaczep holowniczy z przodu; 
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 pozostałe akcesoria samochodowe: gaśnica, apteczka; trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, 

podnośnik; 

 podłoga w kabinie pasażerskiej pokryta warstwą antypoślizgową, wodoodporną 

 i łatwo zmywalną, gumowe dywaniki w kabinie kierowcy; 

 radioodtwarzacz RDS z zestawem głośnikowym, 

 uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego, 

 zbiornik paliwa 80 l; 

 

7. Koła/opony 

 Obręcze stalowe min 16"  

 

8. Bezpieczeństwo 

 

 Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka dla pasażera z możliwością dezaktywacji 

 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny, 

 Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości 

 Asystent bocznego wiatru, 

 Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach 

  - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, 

  - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas 

przyspieszania, 

 - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania 

 Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu 

 Niezależne zawieszenie tylne 

 Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 

 Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie 

 Trzecie światło "Stop" 

 

9. Zabezpieczenie przed kradzieżą 

 Immobiliser; 

 Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy; 

 Alarm antywłamaniowy. 

 

10. Przedział kierowcy 

 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 

 Fotel pasażera dwuosobowy, 

 Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka 

 

11. Przestrzeń pasażerska 

 

 I rząd siedzeń - siedzenia w układzie 2+1 (dwuosobowe siedzenie 

ze składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane) 

 II rząd siedzeń - siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem 

 Drzwi boczne przesuwne z prawej strony 

 Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu 

 Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła 

umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej) 

 Uchwyty do mocowania ładunku, 
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 Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na jeden wózek inwalidzki 

 

 Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego 

 Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego, 

 Winda w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport na wózku inwalidzkim, 

 Oznakowanie pojazdu z tyłu i z przodu symbolem „Inwalidzi” 

 

12. Przestrzeń bagażowa 

 

 Długość przestrzeni bagażowej do mocowania tylnej kanapy minimum 1150 mm. 

 

13. Gwarancja: 

 gwarancja mechaniczna na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne: min. 24 

miesiące bez limitu km,  

 gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 m-cy,  

 12 letnia gwarancja na nieprzerdzewienie karoserii 

 gwarancja na perforację nadwozia min. 144 m-ce, 

 

14. Dodatkowe wymagania 

 emisja CO2 w cyklu mieszanym max 250g/km; 

 Norma EURO 6 

 Max zużycie paliwa w cyklu miesięcznym WLTP 8 l / 100 km 

 

Termin realizacji zamówienia – 1 miesic od daty podpisania umowy. 

 

Zamawiający odbierze samochód w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wskazane 

miejsce odbioru może znajdować się w odległości do 150 km. od siedziby Zamawiającego. 
 

 

 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

.......................... 
Pieczątka firmowa 

Formularz ofertowy 
 

 

DANE WYKONAWCY: 

 

Imię i nazwisko 

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

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

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

Adres......................................................................

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

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

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

Tel ....................................... Fax ...................................... E-mail: ……………………………  

NIP …........................................................... REGON ………………………………….. 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (oferuję 

realizację przedmiotu zamówienia; 

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

........................................................................... 
(marka i model samochodu) 

za cenę ofertową: 

 

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

podatek VAT (….....) …............................................................................. 

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

1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmie wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w SIWZ. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

(SIWZ) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do  

przygotowania oferty. 

3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Oświadczam, że zamówienie przyjmuję do realizacji bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

złożenia oferty. 

6. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i 

zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w brzmieniu 

ustalonym przez Zamawiającego. 

7. Akceptuję 21 - dniowy termin płatności określony przez Zamawiającego w SIWZ.  

8. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie ………………………………… 

9.Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./* 
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10. Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./* 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:  

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

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

 

11. Oferta zawiera…… ponumerowanych stron 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
Zgodnie z wymogami zamówienia, przestawiam dokumenty wymienione w SIWZ: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………….dnia…………….. 

 

      

 

      ………………………………… 
Podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

Karta opisowa pojazdu oferowanego przez Wykonawcę 

.................................................................................................. 
(marka, model samochodu) 

L.p. 
Wymagane Wyposażenie i parametry TAK NIE 

Parametry ogólne 

1 Samochód osobowy (mikrobus( przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych  z windą, 

  

2 Samochód fabrycznie nowy, 9-osobowego (kierowca i 8 pasażerów) 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością 

przewożenia  1 osoby na wózku inwalidzkim, 

  

3 Samochód fabrycznie przeszklony (szyby termiczne-termoizolacyjne) z 

szybami przyciemnianymi w części pasażerskiej o wysokiej zdolności 

filtrowania 

  

4 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: do 3,2 tony   

5 Rozstaw osi minimum od 3.300 do 3.450  milimetrów   

6 Dopuszczalny nacisk na przednią oś zwiększony do 1680 kg   

7 Długość pojazdu min. 5,20m max. 5,40m   

Nadwozie 

1 Samonośne całkowicie stalowe; 

 

  

2 Drzwi boczne przesuwne z prawej strony przestrzeni 

pasażerskiej; 

  

3 Drzwi tylne dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi, wycieraczkami i 

klamką wewnętrzną; 

  

4 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane,   

5 Punkty mocowania pod bagażnik dachowy min. 10 szt.    

Podwozie 

1 Zawieszenie przednie  

Niezależne zawieszenie kół –Kolumny McPherson’a (sprężyny 
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śrubowe, amortyzatory, teleskopowe), stabilizator; 

2 Zawieszenie tylne 

Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi amortyzatory  

teleskopowe; 

  

3 Obręcze kół stalowe min. 16” 
  

Układ napędowy 

1 Silnik wysokoprężny turbodoładowany o pojemności maksimum 

2000cm3 ; 

  

2 
Moc silnik minimum 150 KM;   

3 
Spełnia normy emisji Euro 6;   

4 
Skrzynia manualna;   

5 
Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym,   

6 Pojemność skokowa – 1900 na 2000 m3   

7 Maks. Moment obrotowy min. 320 Nm 
  

8 Ogumienie: założone opony letnie na felgach stalowych + 

oryginalne kołpaki producenta pojazdu, 

  

9 Pełnowymiarowe koło zapasowe; 
  

 

Układ hamulcowy 

1 16" lub 17" zależnie od wersji silnikowej; 
  

2 Z ABS; 
  

3 hamulce tarczowe wentylowane wszystkich kół; 
  

4 systemy kontroli: EDS lub równoważny; 
  

5 systemy kontroli trakcji ASR lub równoważny; 
  

6  systemy kontroli trakcji: układ ESP; 
  

7 układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy; 
  

8 
hamulec postojowy; 

 
  

Wyposażenie 

1 
kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach; 

 

  

2 fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka 
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lędźwiowego, oraz fotel pasażera (opiekuna) podwójny 

3 kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą umożliwiająca obsługę radia i 

telefonu komórkowego, 

  

4 Tempomat, 
  

5 Podłokietniki lewego fotela w kabinie kierowcy, 
  

6 wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w 

układzie: fotel trzy osobowy z 3 rzędu i fotel dwu osobowy + jedno 

osobowy z 2 rzędu; 

  

7 Schowek pod siedzeniem zamykany na klucz w kabinie kierowcy, 
  

8 lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu 

hamulcowego i poziomu płynu 

  

9 - klimatyzacja z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w 

przestrzeni pasażerskiej – 3 strefowa, automatyczna. 

  

10 
ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej z dodatkowym wymiennikiem 

ciepła; -  
  

11 zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach; 
  

12 lusterko wsteczne wewnętrzne; 
  

13 zaczep holowniczy z przodu; 
  

14 pozostałe akcesoria samochodowe: gaśnica, apteczka; trójkąt 

ostrzegawczy, klucz do kół, podnośnik; 

  

 

15 

podłoga w kabinie pasażerskiej pokryta warstwą antypoślizgową, 

wodoodporną  i łatwo zmywalną, gumowe dywaniki w kabinie 

kierowcy; 

  

16 Radioodtwarzacz z zestawem głośnikowym; 
  

17 Zderzaki lakierowane, w kolorze nadwozia, 
  

18 Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni pasażerskiej, 
  

19 Monitoring wnętrza: dwie kamery z diodami IR i mikrofonem, oraz 4-

kanałowy rejestrator obrazu, 

  

20 5-calowy monitor z funkcją dostosowania jasności ekranu do jasności 

otoczenia, 4-kanałowy rejestrator obrazu, pojemność dysku 180 godzin, 

  

21 Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej, 
  

22 Zbiornik paliwa min 80l. 
  

23 Wyświetlacz wielofunkcyjny,  (komputer pokładowy) 
  

24. Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego, 
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 ZABUDOWA PODSTAWOWA 
  

1 Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego 
  

2 Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu 
  

3 Oznakowanie pojazdu  z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” 
  

4 Komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego, 
  

Koła/opony 

1 Obręcze stalowe min 16" ; 
  

Bezpieczeństwo 

1 Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszka dla pasażera z 

możliwością dezaktywacji; 

  

2 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub 

równoważny; 

  

3 elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego lub równoważny;   

4 system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas 

przyspieszania lub równoważny, 

  

5 elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania 

lub równoważny, 

  

6 Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu;   

7 Bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach;   

8 Światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie;   

9 Trzecie światło "Stop";   

10 Czujnik parkowania w tylnym zderzaku,   

11 Asystent bocznego wiatru,   

12 Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach,   

13 Wspomaganie układu kierowniczego zależnie od prędkości,   

14 Zawieszenie wzmocnione: sztywniejsze sprężyny, twardsze 

amortyzatory, 

  

15 Winda w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport osoby na 

wózku inwalidzkim, 

  

16 
Niezależne zawieszenie tylne,   

Wyposażenie funkcjonalne 

1 Gniazdo 12 V , 
  

2 2 kluczyki składane, 
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3 Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany 

pilotem 

  

4 Dogrzewacz 
  

Zabezpieczenie przed kradzieżą 

1 
Immobiliser;   

2 
Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy,   

3 
Alarm antywłamaniowy;   

Przedział kierowcy 

1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i manualną regulacją podparcia 

odcinka lędźwiowego; 

  

2 Fotel pasażera dwuosobowy, 
  

3 Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka; 
  

Przestrzeń pasażerska 

1 I rząd siedzeń - siedzenia w układzie 2+1 (dwuosobowe siedzenie 

ze składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane); 

  

2 II rząd siedzeń - siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem; 
  

3 Drzwi boczne przesuwne z prawej strony; 
  

4 Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu; boczki z tworzywa, 

podsufitka materiałowa, 

  

5 Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (drugi wymiennik ciepła 

umieszczony z tyłu po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej); 

  

6 Mocowania Isofix do fotelików dziecięcych w siedzeniu 

dwuosobowym w I rzędzie p. pasażerskim ; 

  

7 Uchwyty do mocowania ładunku, 
  

Przestrzeń bagażowa 

1 Długość przestrzeni bagażowej do mocowania tylnej kanapy minimum 

1150 mm. 

  

2 Długość pojazdu min.5.20, max 5.40 
  

3 Rozstaw osi3.300 -3.450 mm 
  

Gwarancja: 

1 gwarancja mechaniczna na podzespoły mechaniczne, elektryczne 

i elektroniczne: min. 24 miesiące bez limitu km,  
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2 gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 m-cy,  

 

  

3 gwarancja na perforację nadwozia min. 144 m-ce, 

 

  

Dodatkowe wymagania 

1. 
emisja CO2 w cyklu mieszanym max 250g/km,   

2 
Euro 6,   

3. 
WLTP –max 8 l /100 km w cyklu mieszanym   



 24 

Załącznik Nr  4 do SIWZ 

 

 
 
 

Dane Wykonawcy 

Pełna nazwa ………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………….. 

Telefon…………………….Fax……………………Email ………………….. 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 
 

(nr postępowania: ………………………………………………………………… 

 

- zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 

zamówieniem, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do 

wykonania zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 
 

………….dnia…………… 

 

     

 

     …………………………………………………… 

     Podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
 

 

 

POUCZENIE: 
Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamowienia, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 
 
 

Dane Wykonawcy 

Pełna nazwa ………………………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………………………….. 

Telefon…………………….Fax……………………Email ………………………… 

 

 
OŚWIADCENIE 

 

o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 

(nr postępowania: ……………. 

 
- z zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

Składam oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art. 

24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r.,poz. 907, 984 i 1047). 

 

 

 

 

 

………….dnia…………… 

 

     …………………………………………………… 

     Podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 

 

 

POUCZENIE: 

 

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) 

przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) 

zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

....................
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       Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

 

PROJEKT UMOWY 

 
Umowa kupna sprzedaży 

 

zawarta w dniu ………………….. w Tarnowie pomiędzy: 

Środowiskowym  Domem Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie, przy Al. M. B.  

Fatimskiej 6, zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora Domu – ………………………………………………………………………… 

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

a ...............................................................………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą” reprezentowanym przez: 

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

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Na podstawie przeprowadzonego w dniu ………………….. przetargu nieograniczonego na 

Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Środowiskowego Domu 

Samopomocy im. św. Kingi w Tarnowie, przy Al. M. B.  Fatimskiej 6 

 

Sprzedawca sprzedaje i dostarcza a Kupujący nabywa samochód 9-ci osobowy  

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  

marki …….………… ……………………… 

model …….…………………………………. 

rok produkcji ………………………………..   

nr nadwozia …………………………………  

nr silnika ………… ………………………… 

kolor …………………. ……………………. 

 

z wyposażeniem zgodnym z ofertą przetargową i wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji zamówienia 40 dni od dnia podpisania umowy 

§ 3 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku mylnego rozpoznania 

realizacji zamówienia. 
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3. Przeniesienie przez Sprzedawcę jakichkolwiek praw związanych wykonaniem umowy bez 

pisemnej zgody Kupującego na osobę trzecią jest nieważne. 

4. Sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Kupującego za jakość i terminowość 

wykonania umowy oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania dostawy. 

5. za szkody wynikłe w czasie wykonywania zadania, jak również za  wszelkie zdarzenia 

powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny będzie Sprzedawca. 

6. Sprzedawcy nie przysługują wobec Kupującego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze 

z tytułu zamówienia. 

§ 4 

OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO 

1. Miejscem spełnienia świadczenia Sprzedawcy i wydania samochodu Kupującemu jest 

siedziba Kupującego. 

2. Własność samochodu korzyści i ciężary związane z samochodem oraz niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu przechodzą na kupującego z chwila 

wydania samochodu Kupującemu. 

3. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia samochodu do siedziby Kupującego, 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

 

4. Wartość umowy wynosi ………………… słownie ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..złotych 

5. Cenę w ustępie 1 określono brutto z podatkiem od towarów i usług (VAT) 

6. Fakturę na kwotę ……………należy wystawić na: ……………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………….. 

Fakturę na kwotę  ……zł na ………………………………………………………………… 

8. Zapłata należności dla Sprzedawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Kupującego 

wskazany na fakturach 

§ 6 

1. Osoba odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy  oraz upoważnioną do 

kontaktów ze Sprzedawcą ze strony Kupującego będzie 

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

nr Tel. ………………….e-mail: ………………………………fax ………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy oraz upoważnioną do 

kontaktów z Kupującym ze strony Sprzedawcy będzie 

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

nr Tel. ………………….e-mail: ………………………………fax ………………………… 

3. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację niniejszej umowy ze 

strony Kupującego lub Sprzedającego, strona dokonująca zmiany powiadomi pisemnie o tym 

fakcie, jednocześnie wyznaczając kolejną osobę do kontaktów, bez konieczności sporządzania 

aneksu do umowy. 
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§ 7 

GWARANCJA I REKLAMACJE 

 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości samochodu. 

2. Okres gwarancji jakości wynosi: 

- … …… miesiące bez limitu kilometrów (gwarancja mechaniczna) 

- ………. miesięcy na lakier (wszelkie usterki mechaniczne) 

- ………  na perforacje nadwozia. 

- ……… miesięcy na najazd szynowy. 

3. W razie ujawnienia wady w samochodzie w okresie gwarancji Sprzedawca jest obowiązany 

wadę nieodpłatnie usunąć w terminie 7 dni od zawiadomienia w wadzie. 

4. Niezależnie od uprawnień z gwarancji jakości Kupującemu przysługuje uprawnienie 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu. 

5. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 2 lata. 

6. Do zachowania uprawnień z rękojmi za wady fizyczne samochodu wystarczy, jeżeli 

Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o wadzie w terminie 30 dni od jej wykrycia. 

§ 8 

1. W razie niedostarczenia samochodu Kupującemu w terminie określonym  w § 2 Kupujący 

jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego do 

dostarczenia samochodu. 

2. W razie zaistnienia okoliczności że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie 

od umowy następuje w formie pisemnej. 

3. Ponadto Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w innych przypadkach 

określonych w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Sprzedawca jest obowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne: 

1.1). Za zwłokę w dostarczeniu samochodu -  w wysokości 0,5 % wartości samochodu 

niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki, 

1.2). Za zwlokę w usunięciu wad samochodu lub zwlokę w dostarczeniu samochodu wolnego 

od wad zamiast samochodu wadliwego – w wysokości 0,5 % wartości samochodu  

dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki, 

1.3). W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Sprzedawca – w wysokości 20% wartości samochodu. 

2. Podstawą obliczenia kar umownych jest cena samochodu brutto, z podatkiem VAT 

3. Kupującemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów 

§ 10 
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ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

ROSZCZENIA I SPORY 

 

1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  

w szczególności: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, 984, 1047) 

b)  kodeksu cywilnego 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

Kupujący:           Sprzedawca: 
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