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Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Sejnach 
REGON: 790375805 
NIP: 844-18-55-019 
Miejscowość: Sejny  
Adres:                                                                              
Wojska Polskiego 60d 
Strona internetowa: 

http://www.niepelnosprawni.sejny.pl 
Tel./fax.: 87 5173 416  
 

Sejny, dnia 21.10.2013 r. 
 
 

 

S p r a w a :  L D z . 4 6 / S T / P W / 1 3  

                                                                                                                                    Zatwierdzam 
 
  
 

                                                                               Prezes Regionalnego Stowarzyszenia  
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach 

 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu na: 
 

DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO NADWOZIE TYPU BUS COMBI 9 
OSOBOWY; (8 PLUS KIEROWCA) PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM JEDNEJ OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM 
(przetarg II). 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

Główny: 34 11 52 00-8 „Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób” 
 
1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego; 

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
ul. Wojska Polskiego 60d, 
16-500 Sejny 
NIP: 844-18-55-019 
tel.: 087 517 34 16, fax 087 517 34 16 
www.niepelnosprawni.sejny.pl 

Godziny urzędowania poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:00 
 
1a) Numer postępowania 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
L D z . 4 6 / S T / P W / 1 3 Oferenci we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten 
znak. 

http://www.niepelnosprawni.sejny.pl/
http://www.niepelnosprawni.sejny.pl/
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2) Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości powyżej 14 000 euro i nie przekraczające 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - Pzp. 
2a)  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
 
3) Opis przedmiotu zamówienia; 

      Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu 
     osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg II). 

 
Samochód musi spełniać następujące minimalne parametry techniczne oraz zawierać wyposażenie jak niżej: 

1. Silnik spełniający normę co najmniej EURO 5 
a) Wysokoprężny, rodzaj paliwa - olej napędowy 
b) Pojemność do 2000 cm³ 
c) moc silnika minimum 110 KM 
d) Napęd na koła przednie 
 
2. Wymiary - Rodzaj pojazdu 
a) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013  
b) Typ: BUS COMBI 9 osobowy 
c) Długość całkowita pojazdu: do 5500 mm 
d) Wysokość przestrzeni pasażerskiej do  1400 mm 
e) Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze wspomaganiem 
f) Skrzynia biegów: minimum 5 biegowa + wsteczny 
g) Kolor nadwozia: metalic (kolor do uzgodnienia przy podpisaniu umowy) 
 
3. Systemy bezpieczeństwa  
a) Układ hamulcowy z system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS 
b) ESP- elektroniczna stabilizacja toru jazdy  
c) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
d) Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa 
 
4. Zabezpieczenia: 
a) Immobilizer 
b) Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem 
 
5. Wyposażenie zewnętrzne  
a) regulacja zasięgu reflektorów 
b) lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie 
c) szyby przednich drzwi regulowane elektrycznie  
d) światła do jazdy dziennej, wykonane w technologii LED  
e) Tylna klapa z szybą ogrzewaną  lub dwuskrzydłowe drzwi z wycieraczką/wycieraczkami  
i spryskiwaczem, boczne drzwi przesuwane z prawej strony  
f) pełne kołpaki kół 
g) pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z szybą przesuwaną w drugim rzędzie po 
lewej stronie  
h) komplet opon zimowych z felgami stalowymi 
 
6. Wyposażenie wewnętrzne: 
a)  Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowanych do przewozu 9 osób (8 pasażerów + 
kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń – siedzenia w II dzielone 2 + 1 i III rzędzie dzielone 2 + 1 
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lub 1+1+1 każde mocowane oddzielnie z możliwością szybkiego demontażu, podwójny fotel 
pasażerski obok kierowcy 
b) zestaw do montażu wózka inwalidzkiego z obowiązującym atestem 
c) najazdy aluminiowe składane z bieżnią antypoślizgową z obowiązującym atestem 
d) fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, oraz wysokości wraz z 
podłokietnikiem  
e) lusterko wsteczne wewnętrzne 
f) klimatyzacja  
g) komputer pokładowy  
h) gniazdo zasilania  

      i) komplet wycieraczek podłogowych (gumowych) dla wszystkich trzech rzędów  
j) radio fabryczne z CD  
k) pełnowymiarowe koło zapasowe 
l) ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę 
m) czujniki parkowania zamontowane z tyłu pojazdu 
n) homologacja na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych  
o) pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką 

Okres gwarancji na silnik i podzespoły nie może być krótszy niż 2 lata lub 60 000 km. 

4) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

5) Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 
Ustawy - Prawo zamówień publicznych; 

- zamawiający nie przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o dostawy uzupełniające z art. 67 ust. 1 pkt 
7 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 
6) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
7) Termin wykonania zamówienia; pożądany  

    do 27 listopada 2013 roku  
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin o czas nie dłuższy niż 7 dni. 
 
8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków; 

zgodnie z art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / 
nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / 
nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
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zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie 
złożonego wraz z ofertą oświadczenia 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia 
/ nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. 

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 
Pzp. 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie wymaganych dokumentów - 
wymienionych w pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie złożonego wraz z 
ofertą oświadczenia. 

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i 
dokumentów dostarczonych przez wykonawcę, przy użyciu metody „spełnia/nie spełnia”. Brak informacji lub 
braku któregokolwiek z oświadczeń, dokumentów i załączników potwierdzających spełnienie ww. warunków 
lub złożenia w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem wykonawcy na mocy art. 24 ustawy (z 
zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy). Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z 
postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 
9) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zawartość oferty). 
 
1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
nie podleganiu wykluczeniu na drukach stanowiących załączniki nr 3 i 3a do SIWZ. 
 
2. Oferta na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia łącznie z ofertą, w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem , następujących dokumentów: 
 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w 
zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert (w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy).  
 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda złożenia łącznie z 
ofertą następujących dokumentów: 
 
4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie 
oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie 
stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia ten warunek 
udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu.  
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, zamawiający żąda złożenia łącznie z ofertą następujących dokumentów: 
 
5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu na podstawie złożonego 
wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
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Inne dokumenty: 
 
6. Przedstawią pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia 
umowy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
 
7. Złożą oświadczenie w formie oryginału będące załącznikiem nr 1 do SIWZ, dotyczące przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. 
 
8. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty wymienione w pkt 9.1  
SIWZ mogą zostać złożone wspólnie, natomiast dokument wymieniony w pkt i 9.3 SIWZ przez każdego 
wykonawcę oddzielnie. Dokument wymieniony w pkt 9.7. SIWZ dot. przynależności do grupy kapitałowej, 
składa oddzielnie każdy z podmiotów, 

Wszystkie powyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu wykonawcy. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem. 
 
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
 
- W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarciu umowy – w tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty. 

 PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty zakresu zamówienia, który zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

10) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej 
zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane pomiędzy Zamawiającym 
i wykonawcami mogą być przekazywane w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym fakt 
otrzymania informacji faksem lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzony pisemnie przez 
każdą ze stron na żądanie drugiej strony. Przez pisemne potwierdzenie rozumie się w tym wypadku odwrotne 
przesłanie dokumentu będącego przedmiotem potwierdzenia wraz z adnotacją „potwierdzam otrzymanie 
pisma” i podpisem osoby dokonującej potwierdzenia (pieczęć imienna + parafa). W przypadku braku 
potwierdzenia otrzymania pisma przez Wykonawcę, Zamawiający uzna datę doręczenia zgodnie z datą  
nadania faksu. 

 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp.  

11) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami; 
Barbara Miszkiel lub Krzysztof Kozakiewicz 
tel.87 5173 416  

e-mail: rsonsejny@wp.pl 
Zamawiający nie zamierza organizować spotkania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości  

dotyczących  SIWZ. 

mailto:rsonsejny@wp.pl
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12) wymagania dotyczące wadium; 
Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium 

 
13) termin związania ofertą; 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

 
14) opis sposobu przygotowywania ofert; 

 Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 
do SIWZ – bez dokonywania zmian w jego treści.  

 Wymagane oświadczenia również muszą być złożone zgodnie z wzorcowym formularzem 
stanowiącym załączniki nr 1, 3 i 3a do SIWZ – bez dokonywania zmian w ich treści. 

 Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wg pkt 9 SIWZ. 

 Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 Ofertę oraz wszystkie załączniki do niej należy sporządzić na maszynie/komputerze lub odręcznie 
nieścieralnym atramentem. 

 Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy 
(pełnomocnictwo do złożenia oferty i/lub reprezentowania wykonawcy w toku przedmiotowego 
postępowania winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z załączonego do oferty 
dokumentu). Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia woli lub wiedzy muszą również 
być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.  

 W każdym przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kserokopia dokumentu, musi być ona 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność 
z oryginałem” i umieszczenie parafki upoważnionego przedstawiciela wraz z datą dokonania 
potwierdzenia. 

 Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany należy parafować przez osobę 
upoważnioną do podpisania oferty. 

 Oferta oraz wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być 
one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Utajnieniu mogą podlegać wyłącznie 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub 
organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 

 Informacje zastrzeżone tylko do wiadomości Zamawiającego muszą być umieszczone w oddzielnej 
kopercie z napisem "Tylko do wiadomości Zamawiającego – oferta na „DOSTAWĘ SAMOCHODU 
OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. 
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Koperta ta musi być umieszczona wewnątrz koperty lub innego opakowania, w którym znajduje się 
oferta. 

 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać 
złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym że koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

    Niespełnienie wymagań określonych w pkt 8, 10, 12 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz 
wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
wykonawcę. 

 
 14     Sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści 
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do ostatecznego terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być 
umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący: 
 

A) koperta wewnętrzna 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> 
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> 
oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> 
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

B) koperta zewnętrzna 

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> 
oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> 
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>. 

Koperta zewnętrzna powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
 
15) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

Ofertę należy złożyć do: Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
ul. Wojska Polskiego 60d, 16-500 Sejny do dnia 29.10.2013 r. do godziny 11:00 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2013 r. w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych ul. Wojska Polskiego 60d, 16-500 Sejny, o godzinie 11:15 
 
16) Opis sposobu obliczenia ceny; 

Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z przedstawionym opisem parametrów minimalnych. 

Wykonawca przy wycenie musi wziąć pod uwagę wszystkie koszta wykonania oraz transportu do  

zamawiającego, itp.  

Cena określona przez wykonawcę zostaje ustalona na czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

i nie będzie podlegać zmianom. 

Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wszystkie oferowane upusty i rabaty wykonawca musi ująć w zaproponowanej cenie. Nie dopuszcza się 
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wprowadzenia zmian zakresu dostaw podczas trwania umowy. 

cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 
(Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.); 

17) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą; 

rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w PLN. 
 
18) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 
 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

(waga) 

1 Cena  85,00% 

2 Zużycie paliwa 12,00% 

3 Częstotliwość przeglądów technicznych 3,00% 

 
Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: 

Cena liczona w następujący sposób: (Cn:Cb) x waga  
Cn  
Cb  

Zużycie paliwa liczone w następujący sposób: (Zn : Zo) x waga 

Zn zużycie najniższe spośród złożonych ofert 

Zo           zużycie oferty badanej 

Częstotliwość przeglądów technicznych liczone będzie w następujący sposób:  

Lp. Częstotliwość przeglądów  
(wg wymagań producenta) 

Liczba punktów przyznanych w kryterium 

1 Przegląd do 15 000 km 0 

2 Przegląd od 15 001km do 20 000 km 1 

3 Przegląd od 20 001km do 30 000 km 2 

4 Przegląd 30 001 km i rzadziej 3 

 

18.1 Ocena ofert 
1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp.  

2. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w ich 
treści. 
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3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w Pzp oraz warunkom minimalnym opisanym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 18, tj. który uzyskał największą liczbę 
punktów. 

6. O wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 
poinformuje niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje 
wskazane w art. 92 ust 1 Pzp.  

7. Zamawiający poinformuje wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy, 
której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania dla poszczególnej części 
wskazane w art. 93 ust.1 Pzp. 

19) informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

  w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Pzp) – 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę członków konsorcjum 

 o terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie 
20) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Zamawiający odstępuje od wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
21) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego,                                                                         
1. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z 
wzorem stanowiącym zał. Nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją treści umowy oraz SIWZ przez Wykonawcę. 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest tylko w 
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010, nr 113 
poz. 759 z późn. zm.).  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.  

1) zmniejszenie wartości umowy jest możliwe w przypadku zmian parametrów asortymentu na 
równoważne lub wyższe z jednoczesnym obniżeniem ceny;  
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2) w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest 
zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy  

3) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie zaistniałych zmian.  

4) w przypadku braku możliwości terminowej dostawy samochodu przez Wykonawcę w związku z 
uzyskaniem niezbędnych certyfikatów i atestów zamawiający może na uzasadniony pisemny wniosek 
Wykonawcy przedłużyć termin dostawy o czas nie dłuższy niż 7 dni. 

5) Pozostałe zmiany:  

-siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  

-zmiana obowiązującej stawki VAT. (jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę); -jeśli zmiana 
stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku 
VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.  

-rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (wyposażenia). W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi dostawami. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b)zmiany danych 
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;  

22)  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku 
podjęcia przez Zamawiającego czynności niezgodnie z przepisami ustawy oraz w przypadku zaniechania 
czynności, do której dokonania Zamawiający zobowiązany jest na podstawie ustawy. Szczegółowe regulacje 
dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej. 

 
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 oświadczenie grupy kapitałowej (zał. nr 1) 
 oferta (zał. nr 2) 
 oświadczenia (zał. nr 3 i 3a) 
 projekt umowy (zał. nr 4) 
 potwierdzenie odbioru SIWZ (zał. nr 5) 
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 załącznik nr 1 do SIWZ 

______________________________ 

______________________________ 
(dane wykonawcy / pieczątka firmowa) 

 

L D z . 4 6 / S T / P W / 1 3  

OŚWIADCZENIE 

  
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku 
inwalidzkim (przetarg II) oświadczam, że: 

 

NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

 

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

  miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka 
                                                                               upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

 

 

NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

lp. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

1. 
 

 

2. 
 

 

... 
 

 

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

  miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka 
                                                                               upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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L D z . 4 6 / S T / P W / 1 3                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa: ...................................................................................... 
Siedziba: .................................................................................. 
Adres poczty elektronicznej: .................................................... 
Strona internetowa: ................................................................. 
Numer telefonu: 0 (**) ...................................... 
Numer faksu: 0 (**) ...................................... 
Numer REGON: ................................................ 
Numer NIP: ................................................ 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
ul. Wojska Polskiego 60d, 16-500 Sejny 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym dotyczącym: dostawy samochodu 
osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (przetarg II), oferujemy 
wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ za cenę: 
Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł 
(Słownie:.....................................................................................................................…… 
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł 
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł 
(Słownie:...........................................................................................................................) 
Oferowany przez nas samochód posiada następujące parametry techniczne: 
Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100km zgodne ze świadectwem homologacji : 
.................................litra 
Częstotliwość przeglądów technicznych (z dokładnością do 1 km): ............... km 
 
W powyższej cenie oferujemy następujący pojazd o następujących parametrach oraz wyposażeniu: 

Oferujemy samochód marki …………………………. Typ ………………….  
pojemności silnika …………………………cm3 
1. Silnik spełniający normę co najmniej EURO 5  tak/nie1  

a) Wysokoprężny, rodzaj paliwa - olej napędowy      tak/nie1  

b) Pojemność do 2000 cm³                                        tak/nie1  tj. o pojemności .............. cm3 

c) moc silnika minimum 110 KM                                tak/nie1  tj. o mocy .................. KM 
d) Napęd na koła przednie                                         tak/nie1  

 
2. Wymiary - Rodzaj pojazdu 
a) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013                              tak/nie1  

b) Typ: BUS COMBI 9 osobowy                                                           tak/nie1  tj. 
................................................................................................................................. 
c) Długość całkowita pojazdu: do 5500 mm                                          tak/nie1  tj. ...........mm 
d) Wysokość przestrzeni pasażerskiej do 1400 mm                             tak/nie1  tj. ........... mm 
e) Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze wspomaganiem                    tak/nie1  

f) Skrzynia biegów: minimum 5 biegowa + wsteczny                            tak/nie1  tj. ......... biegowa + 
wsteczny 
g) Kolor nadwozia: metalic (kolor do uzgodnienia przy podpisaniu umowy) tak/nie1  
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Proponujemy następujące kolory samochodu z lakierem metalizowanym:........................... 
................................................................................................................................................ 
 
3. Systemy bezpieczeństwa  
a) Układ hamulcowy z system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS 
tak/nie1  
b) ESP- elektroniczna stabilizacja toru jazdy tak/nie1  

c) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera tak/nie1 tj. .................................................... 
d) Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa tak/nie1  

 
4. Zabezpieczenia: 
a) Immobilizer tak/nie1  

b) Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem tak/nie1  

 
5. Wyposażenie zewnętrzne  
a) regulacja zasięgu reflektorów tak/nie1  

b) lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie tak/nie1 tj. ........................................................... 
c) szyby przednich drzwi regulowane elektrycznie tak/nie1  

d) światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED  tak/nie1  

e) Tylna klapa z szybą ogrzewaną lub dwuskrzydłowe drzwi z wycieraczką/wycieraczkami i 
spryskiwaczem, boczne drzwi przesuwane z prawej strony tak/nie1  

f) pełne kołpaki kół tak/nie1  

g) pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z szybą przesuwaną w drugim rzędzie po 
lewej stronie tak/nie1  

h) komplet opon zimowych z felgami stalowymi tak/nie1  

 
6. Wyposażenie wewnętrzne: 
a) Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowanych do przewozu 9 osób (8 pasażerów + 
kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń – siedzenia w II dzielone 2 + 1 i III rzędzie dzielone 2 + 1 
lub 1+1+1 każde mocowane oddzielnie z możliwością szybkiego demontażu, podwójny fotel 
pasażerski obok kierowcy tak/nie1  podać jakie ……………………………………………………… 
b) zestaw do montażu wózka inwalidzkiego z obowiązującym atestem tak/nie1   

c) najazdy aluminiowe składane z bieżnią antypoślizgową z obowiązującym atestem tak/nie1  

d) fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, oraz wysokości wraz z 
podłokietnikiem tak/nie1  

e) lusterko wsteczne wewnętrzne tak/nie1  

f) klimatyzacja tak/nie1  tj. .......................................................................................... 
g) komputer pokładowy tak/nie1  

h) gniazdo zasilania (z zapalniczki) tak/nie1  

       i) komplet wycieraczek podłogowych (gumowych) dla wszystkich trzech rzędów  tak/nie1  

j) radio fabryczne z CD tak/nie1  

k) pełnowymiarowe koło zapasowe tak/nie1  

l) ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę tak/nie1  

m) czujniki parkowania zamontowane z tyłu pojazdu tak/nie1  

n) homologacja na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych tak/nie1  

o) pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką tak/nie1  

 

Okres gwarancji na silnik i podzespoły (nie może być krótszy niż 2 lata lub 60 000 km) tj.: ................. 
Wykonawca, zobowiązuje się do serwisu samochodu w okresie gwarancji w ........................... . 
ul. ........................ 
Oświadczam/y, że: Wykonam/y zamówienie publiczne w następującym terminie: - do 27.11.2013 r 
Termin płatności: .... dni (nie krótszy niż 14 dni) 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
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Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 
.......... .......... .......... zakres odpowiedzialności ................................ 
- ... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 
.......... .......... .......... zakres odpowiedzialności 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 
stawiane wykonawcy oraz postanowienia projektu umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy (w tym zakres zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
                                                                                                     ______________________________ 

Imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 

Niepotrzebne skreślić 
*1 
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załącznik nr 3 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(dane wykonawcy / pieczątka firmowa) 

 

L D z . 4 6 / S T / P W / 1 3  

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus 

kierowca) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku 

inwalidzkim, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp spełniamy warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy i doświadczenia, 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-

konania zamówienia, 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

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

miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka                                                                               
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 
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załącznik nr 3a 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(pieczątka firmowa) 

 

L D z . 4 6 / S T / P W / 1 3  

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczamy, że nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, powodujące wykluczenie nas z postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę samochodu 

osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 
 

 

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

miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka 
                                                                           upoważnionego przedstawiciela 
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(załącznik nr 4 do siwz) 

Umowa dostawy nr: L D z . 4 6 / S T / P W / 1 3  (Projekt)  

Zawarta w dniu ........................ w Sejnach 

Pomiędzy: 
 

    Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Wojska Polskiego 60d, 
16-500 Sejny NIP: 844-18-55-019 reprezentowanym przez: 
 
Prezes Stowarzyszenia - ............................................................. 

a, 
.................................................... 
NIP: ................................................................ 
Reprezentowanym przez:   
 
.............................................. – ............................................ 
 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w oparciu o 
wynik przetargu przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), jednego samochodu 
– mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  
 

§ 1.  
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następującą dostawę: 
Dostawa 1 samochodu  osobowego – 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych w tym jeden osoby na wózku inwalidzkim.  

Opis samochodu (szczegółowe dane będą uwzględnione w umowie na podstawie złożonej oferty spełniającej warunki 
minimalne pożądane przez Zamawiającego): 
 

Przedmiotem umowy jest samochód marki …………………………. Typ ………………….  
o pojemności silnika …………………………cm

3
 

1. Silnik spełniający normę co najmniej EURO 5 
a) Wysokoprężny, rodzaj paliwa - olej napędowy 
b) Pojemność do 2000 cm³ 
c) moc silnika minimum 110 KM 
d) Napęd na koła przednie 
 
2. Wymiary - Rodzaj pojazdu 
a) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2013  
b) Typ: BUS COMBI 9 osobowy 
c) Długość całkowita pojazdu: do 5500 mm 
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d) Wysokość przestrzeni pasażerskiej do  1400 mm 
e) Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu ze wspomaganiem 
f) Skrzynia biegów: minimum 5 biegowa + wsteczny 
g) Kolor nadwozia: metalic (kolor do uzgodnienia przy podpisaniu umowy) 
 
3. Systemy bezpieczeństwa  
a) Układ hamulcowy z system zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS 
b) ESP- elektroniczna stabilizacja toru jazdy  
c) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
d) Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3 punktowe pasy bezpieczeństwa 
4. Zabezpieczenia: 
a) Immobilizer 
b) Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem 
 
5. Wyposażenie zewnętrzne  
a) regulacja zasięgu reflektorów 
b) lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie 
c) szyby przednich drzwi regulowane elektrycznie  
d) światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED  
e) tylna klapa z szybą ogrzewaną, lub dwuskrzydłowe drzwi z wycieraczką/wycieraczkami i 
spryskiwaczem, boczne drzwi przesuwane z prawej strony 
f) pełne kołpaki kół 
g) pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego wraz z szybą przesuwaną w drugim rzędzie po 
lewej stronie  
h) komplet opon zimowych z felgami stalowymi 
 
6. Wyposażenie wewnętrzne: 
a) Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowanych do przewozu 9 osób (8 pasażerów + 
kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń – siedzenia w II dzielone 2 + 1 i III rzędzie dzielone 2 + 1 
lub 1+1+1 każde mocowane oddzielnie z możliwością szybkiego demontażu, podwójny fotel 
pasażerski obok kierowcy 
b) zestaw do montażu wózka inwalidzkiego z obowiązującym atestem 
c) najazdy aluminiowe składane z bieżnią antypoślizgową z obowiązującym atestem 
d) fotel kierowcy z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, oraz wysokości wraz z 
podłokietnikiem  
e) lusterko wsteczne wewnętrzne 
f) klimatyzacja  
g) komputer pokładowy  
h) gniazdo zasilania  

      i) komplet wycieraczek podłogowych (gumowych) dla wszystkich trzech rzędów  
j) radio fabryczne z CD  
k) pełnowymiarowe koło zapasowe 
l) ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę 
m) czujniki parkowania zamontowane z tyłu pojazdu 
n) homologacja na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych  
o) pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki tapicerką 

 
Oferowany pojazd musi spełniać wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
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niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz 262 ze zm.) oraz posiada „Świadectwo 

Homologacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24. 10. 2005 r. w 

sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005, Nr 238, poz. 2010 ze 

zm.) 

 
§ 2 . 

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy, ustala się do dnia 27.11.2013 r 
2. Przedłużenie umownych terminów realizacji może być uzasadnione o ile spowodowane jest:  
                 - wystąpieniem dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia okoliczności - winą Zamawiającego  
3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, Zamawiający może zażądać pokrycia strat w formie 
potrącenia przewidzianej w umowie kary pieniężnej z ceny umownej (brutto) Wykonawcy. Zapłacenie lub 
potrącenie kary za niedotrzymanie terminu dostawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostawy ani z 
żadnych innych zobowiązań umownych.  

 
§ 3 . 

 
Wykonawca otrzymał specyfikację zawierającą warunki zamówienia i stanowi ona integralną część niniejszej 
umowy.  
Złożona w przetargu oferta, stanowi integralną część niniejszej umowy i ustala wynagrodzenie za przedmiot 
umowy w wysokości: 
 
Kwota (netto) – ....................... PLN (słownie: ......................./100 ) oraz w kwocie (brutto) – 
.................................... PLN (słownie: .........................................../100) w tym .....% podatek VAT . 
 

§ 4 . 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawę zgodnie z postanowieniami umowy oraz z  
    materiałów własnych na koszt Zamawiającego uwzględniony w cenie umowy.  
2. Wykonawca, zobowiązuje się do serwisu samochodu w okresie gwarancji w ........................... . 
    ul. ........................ 
4. Okres gwarancji samochodu zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi - ............ miesięcy lub ............  

    kilometrów. 
  

§ 5. 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i  wysokościach:  
Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  
w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn przez niego zawinionych, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości złożonej oferty (brutto). 
- za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia, za każdy dzień roboczy zwłoki po terminie, potrącone 
zostanie Wykonawcy po 0.5 % wartości zamówienia (brutto) 
Zamawiający płaci kary umowne:  
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego (brutto).  
3. W razie opóźnienia w zapłacie, strony zastrzegają możliwość żądania ustawowych odsetek za opóźnienie. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo, do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 

§ 6. 
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                                                      Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Odbioru pojazdu dokona upoważniony przedstawiciel  (przedstawiciele) Zamawiającego w terminie 7 

dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

2. Potwierdzeniem odbioru pojazdu w wersji zgodnej z warunkami określonymi w SIWZ, będzie 

podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiającego protokołu odbioru 

pojazdu. 

3. Za datę dostawy uważa się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. W odbiorze pojazdu bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który składa podpis na 

protokole odbioru, potwierdzając fakt przekazania pojazdu. 

5. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres ……………..od dnia protokolarnego 

przekazania pojazdu. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego usterek lub odstępstw do wymagań 

określonych w : Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy z 

dnia……………, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia.  

§ 7. 
 
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu odbioru oraz zrealizowaniu postanowień końcowych. 
2. Płatność za wykonaną dostawę, zostanie uregulowana po wypełnieniu wszystkich postanowień umowy oraz 
w terminie ....... dni (przelewem) na konto wskazane przez Wykonawcę. 
 

§ 8. 
 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest tylko w 
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010, nr 113 
poz. 759 z późn. zm.).  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.  

a) zmniejszenie wartości umowy jest możliwe w przypadku zmian parametrów asortymentu na równoważne 
lub wyższe z jednoczesnym obniżeniem ceny;  

b) w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga 
to jednak zgody obu Stron umowy  

c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie zaistniałych zmian.  
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d) w przypadku braku możliwości terminowej dostawy samochodu przez Wykonawcę w związku z uzyskaniem 
niezbędnych certyfikatów i atestów zamawiający może na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy 
przedłużyć termin dostawy o czas nie dłuższy niż 7 dni. 

e) Pozostałe zmiany:  

-siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  

-zmiana obowiązującej stawki VAT. (jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę); -jeśli zmiana 
stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku 
VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.  

-rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (wyposażenia). W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi dostawami. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b)zmiany danych 
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;  

§9. 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany.  
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  
 

§ 10. 
 

       Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz Sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  
 

§ 11. 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.  
 
 

          Zamawiający:                                                                                   Wykonawca: 
 
        ....................................                                                                ....................................        
 
 
Załączniki: 
1. Oferta  
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 

                                                  Do: 
                          Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz    

Osób Niepełnosprawnych w Sejnach 
REGON: 790375805 
NIP: 844-18-55-019 
Miejscowość: Sejny  

Adres: Wojska Polskiego 60d 

Strona internetowa: http://www.niepelnosprawni.sejny.pl 
Tel./fax.: 87 5173 416  

Sprawa: L D z . 4 6 / S T / P W / 1 3  

 
 
 
 

Potwierdzenie otrzymania/pobrania SIWZ  
 
 
 
Potwierdzam odbiór Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kompletu załączników 
w przetargu nieograniczonym na:  
 
”Dostawa samochodu osobowego 9 osobowego; (8 plus kierowca) przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim” 
 
 
Kompletną dokumentację przetargową otrzymałem/pobrałem ze strony internetowej

1
 

 
 dnia .....................................  
 
 
 
 
                                                                                      ...................................... ............................ 

                                                                                       Podpis Oferenta/Wykonawcy 
 
 

( Podpisane potwierdzenie prosimy niezwłocznie przesłać faksem na nr 87 5173 416  lub 
dostarczyć/przesłać pod wyżej wskazany adres zamawiającego) 

 
 

    

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 

Pieczątka firmowa oferenta 

  

http://www.niepelnosprawni.sejny.pl/

