
DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW 9-CIO OSOBOWYCH, PRZYSTOSOWANYCH DO 
PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA DPS I SOSW W PIŃCZOWIE 

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” 

  Pińczów, dnia 14.10.2013 r. 
 

Z A T W I E R D Z A M: 
 
 

............................................. 
(podpis) 

 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w 

Z a m ó w i e n i a (SIWZ)  

1. Nazwa i adres zamawiającego 

Zamawiający:  Zamawiający:  

Powiat Pińczowski 

Ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów 

Reprezentowany przez: 

Pełnomocnika - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ul. 
Wesoła 5, 28-400 Pińczów – Pana Krzysztofa Wąsika 

Tel.: 41-357-34-51,         Fax: 41-357-60-78 

e-mail: dps.p@wp.pl 

strona internetowa: 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php 

Prowadzący postępowanie: Biuro Usługowo-Doradcze Zamówienia Publiczne Bez Ryzyka 

Ul. Śląska 9 lok. 16 

25-328 Kielce 

Tel.606-206-214 

e-mail: alekj@onet.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 907 

z późniejszymi zmianami – dalej ustawą. 

        Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy.  

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

„Dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów  9-cio osobowych, przystosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS i SOSW w Pińczowie”   

3.1. Przedmiot zamówienia. 

 
L.p. 

 
Opis minimalnych parametrów pojazdu 

 

 
Gwarancja 

1 Dwa samochody fabrycznie nowe wyprodukowane w roku 2013, kompletne, wolne 
od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, przystosowane do 
przewozu min. 9 osób, a w konfiguracji przewożenia wózka inwalidzkiego min. 6 
osób + wózek inwalidzki. 

 
 
na elementy 
mechaniczne min. 2 
lata 
 
na powłokę 
lakierniczą min. 3 lata 
 
na perforację 
elementów nadwozia 
min. 12 lat 

2 samochody przystosowany do przewozu osób  niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na 
wózku inwalidzkim (zgodnie z wymogami dopuszczenia do ruchu) 

3 homologacja pojazdów do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 

5 długość całkowita zew. min. 5100 mm, max 5300 mm 

6 wysokość max 2200 mm 

7 rozstaw osi min: 3300 mm 

8 szerokość max (ze złożonymi lusterkami) min. 1900 mm, max 2150 mm 

9 lakier akrylowy jeden biały drugi czerwony 

10 
silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 
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11 
paliwo – olej napędowy 

12 
pojemność skokowa silnika nie więcej niż 2000 cm3 

13 
moc minimalna 100 KM 

14 
napęd kół przednich  

15 
obrotomierz elektroniczny 

16 
skrzynia biegów min  6- biegowa (5+ wsteczny), mechaniczna 

17 
dźwignia zmiany biegów w formie „joystick” 

18 system kontroli trakcji: układ ASR, układ EDS, układ MSR, układ ESP- lub system 
równoważny  

19 układ hamulcowy  z ABS  

20 niezależne zawieszenie przednie i tylnie ze stabilizatorem 

21 hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane 

22 zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy 

23 wspomaganie układu kierowniczego 

24 kierownica regulowana w min  dwóch  płaszczyznach 

25 elektrycznie sterowane szyby z przodu 

26 lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie 

27 trzecie światło „stop”+ światło przeciwmgielne z tyłu 

28 drzwi boczne - prawe przesuwane ze stałym oknem umożliwiając dostęp do 2 i 3 rzędu 
siedzeń 

29 całkowite fabryczne przeszklenie pojazdów, szyby termoizolacyjne/atermiczne 

30 szyba przesuwna w przestrzeni pasażerskiej 

31 drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem 

32 wycieraczki szyby przedniej z min  dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem 

33 klimatyzacja z manualna lub półautomatyczną regulacją  

34 ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej, drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i 
nawiewami na przedział 

35 wentylacja kabiny z recyrkulacją , filtr przeciw pyłkowy 

36 siedzenie kierowcy regulowane w dwóch płaszczyznach  z podłokietnikami 

37 siedzenia w pierwszym i drugim rzędzie za kierowcą łatwo i szybko demontowane 

38 wyjmowany i składany 2 rząd siedzeń (2+1) 

39 wyjmowany i składany 3 rząd siedzeń (3) 

40 minimum dwie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 

41 pasy bezpieczeństwa z napinaczami 

42 czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa u kierowcy 

43 zagłówki z regulacją wysokości 

44 centralny zamek  z pilotem 

45 radio CD/MP3 

46 podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna 

47 oświetlenie na podsufitce w części pasażerskiej i przedziale kierowcy + gniazdo 12 V 

48 światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 

49 sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach 

50 reflektory przednie halogenowe z regulacją zasięgu 

51 wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa 

52 czujnik parkowania z tyłu pojazdu 

53 lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego 

54 immobilizer 

55 koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, fartuchy przeciw błotne, 
podnośnik 

56 dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu 

57 samochody mają być wyposażone w opony zimowe 

58 schowek na pasy w przestrzeni pasażerskiej 
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59 szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu 

60 komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego 

61 pasy zabezpieczające  osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim 

62 najazdy aluminiowe, teleskopowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą 
wprowadzanie wózków do pojazdu od tyłu pojazdu 

63 oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym samochodu elementami 
informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych 

 

64 wymagane kryteria oferowanego pojazdu; 
ZUŻYCIE ENERGII (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) 
zużycie energii nie większe niż 3,25  MJ/km 
 
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ – EURO 5 

 

65 Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w 
Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym 
warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z p. zm.) oraz 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację, 
wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym.  
 
W opisie przedmiotu zamówienia  uwzględniono wymogi wynikające z 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż 
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559) 

 

 
3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg.: Kod CPV: 34.11.00.00-1; 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia 

6.1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do 16.12.2013 r. 

6.2.  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Zamawiający dokona odbioru osobistego jeżeli wykonawca 
ma zlokalizowany punkt sprzedaży na terenie województwa świętokrzyskiego. Jeżeli punkt sprzedaży jest 
zlokalizowany poza terenem województwa to Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojazd do 
najbliżej zlokalizowanego salonu od miasta Pińczów.  

7. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

7.1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, których  oferta 
będzie: 

7.1.1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze     
wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,  

7.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.  

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp o spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;   

7.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do 
SIWZ) w tym zakresie nie stawia się żadnych wymogów. 

7.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do 
SIWZ). 

7.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do 
SIWZ). 

7.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do 
SIWZ). 

Uwaga! 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami  innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla 
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należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z 
zasobów podmiotu trzeciego: 
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa 
w pkt. 7.2.4 
2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty; 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest zobowiązany 
udowodnić, że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za 
zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot 

7.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

7.3.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga następujących 
dokumentów: 

7.3.1.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

7.3.1.1.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 

 
7.3.2. Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt. 7.3.1. 

INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO 
WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK  (wyłudzenie zamówienia publicznego- czyn zagrożony 
karną pozbawienie wolności do 5 lat) 

7.3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.3.1 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
Dokumenty, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert 

7.3.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.3, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. 
 

7.4. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) 
oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

7.4.1. w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w 
imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

7.4.2. w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy podlegają sumowaniu. 

7.4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawy 
art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta 
oddzielnie,  

7.5    Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej 
grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 
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7.6   Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów 
metodą spełnia /nie spełnia. Gdy zamawiający nie opisuje warunków i wymaga jedynie złożenia oświadczenia w 
trybie art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca składa to oświadczenie w odniesieniu do  opisanego przedmiotu 
zamówienia. 

7.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający 
przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi ( np. 
zakończenie realizacji usługi. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

9. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców: 

10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) 
jest zobowiązany do: 

10.1.1. określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez 
podwykonawców. 

10.1.2. w przypadku nie złożenia w ofercie (dokument własny wykonawcy) informacji w zakresie określonym w 
pkt. 10.1.1., zamawiający uzna, że przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca nie będzie 
korzystał z podwykonawców. 

10.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu 
cywilnego. 

10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

10.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w 
ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania 
jego członków. 

11. Informacje dotyczące warunków składania ofert: 

11.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

11.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

11.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

12.1 Oferta musi zawierać: 

x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków podmiotowych: 

1. 
Podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub 
osobę upoważnioną. 

2. 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem składania ofert 

3. 
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w  art. 
24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ. 

x Oświadczenie woli: 

1.  
„Oferta cenowa” przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ.  

  

2.  
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca 
złoży „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia” zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 
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3.  
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub 
oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej 

12.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. Nie 
spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

12.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. 
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która 
nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

12.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

12.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie 
zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy 
wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub 
pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału. 

12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę 
warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do 
złożenia takiego oświadczenia. 

12.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 
tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę. 

12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub 
niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty. 

12.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 
składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 
grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty sporządzone w 
języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i podpisanym (każdy 
dokument) przez wykonawcę 

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów 

13.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub 
informacje faksem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane 
w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

13.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

13.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.   

14. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

W sprawach formalno – prawnych prowadzonego postępowania – Alojzy Jakóbik, tel. 606-206-214. Dodatkowe 
wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 pod wymieniony powyżej 
numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym. 

15. Termin związania z ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

16. Opis sposobu przygotowania ofert 

16.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie 
wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być 
naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. 
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16.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, 
określonych w SIWZ. 

16.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w 
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

16.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów  9-cio osobowych, przystosowanych  do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla DPS i SOSW w  Pińczowie.  

Nie otwierać przed 23.10.2013 godz. 09:15”. 
 

16.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego 
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania 
oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

17. Miejsce i termin składania ofert 

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego -  Domu Pomocy Społecznej ul. Wesoła 5 w Sekretariacie, w 
terminie do dnia 23.10.2013r. do godziny 09:00 

17.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania. 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert 

18.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – DPS w Pińczowie, ul. Wesoła 5, 28-400 Pińczów, w dniu 
23.10.2013r. o godzinie 09:15 

18.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 
otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

18.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń 
lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad 
określonych w art. 26 ust 3. 

18.4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, o 
której mowa w pkt.1 SIWZ. 

18.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

18.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

19. Sposób obliczenia ceny oferty 

19.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej 
SIWZ. 

19.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
przecinku. 

19.3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

20. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

20.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawców. 

20.2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie  
kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 100% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca najniższą cenę) może uzyskać 
maksimum 100 pkt. 

20.3. Punkty przyznawane za kryterium najniższa cena będą liczone wg następującego wzoru: 

Nr 
kryt. 

Wzór 
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1 Liczba punktów = 
najniższa cena brutto  

(spośród wszystkich ważnych ofert) 

cena brutto oferty badanej 

× 100 pkt. × 100% 

 

20.4.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, 
podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy 
zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny 
sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców środka ochrony 
prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania odwoławczego. 

20.5.      Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

21. Istotne warunki umowy 

21.1. Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ 

21.2.  Zamawiający dopuszcza zamianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia na inny o parametrach nie gorszych 
od zaoferowanego w przypadku niedostępności. 

21.3   Zamawiający dopuszcza zamianę  parametrów oferowanego samochodu na  nie lepsze od zaoferowanych. 

21.4    Zamawiający dopuszcza zamianę dostawy samochodu jeżeli termin dostawy powstał z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy 

22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

22.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy 

a) Umocowanie osoby do podpisanie umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty 

b) Kopia świadectwa homologacji pojazdu do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 

22.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  
przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa 
konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 

23. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach 
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na 
orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego  
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

24. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ) 

 Załącznik nr 1  - druk oferty cenowej 

 Załącznik nr 2 - druk oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 Załącznik nr 3 - druk oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 Załącznik nr 4 - druk Szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 Załącznik nr 5 - wzór umowy 

 Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

 

Opracował:  


