
S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) 
dla zamowien o szacunkowej wartosci 

mniejszej od kwot okreslonych w art. 11 ust. 8 
(szacunkowa wartosc zamowienia ponizej 30 000 Euro) 

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 
2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1579'), zwanej dalej „ustawa Pzp". 

1 Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajqcego. 
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. Jagiellohska 79/82 
82-200 Malbork 
tel./fax 55-272-32-42 
e-mail: malspecszkol@wp.pl 

2 Tryb udzielenia zamowienia. 
2.1 Wskazanie trybu udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. 
2.2 Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Pzp. 
2.3 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, 

a nast^pnie zbadania, czy wykonawca ktorego oferta zostata oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w 
postepowaniu. (art. 24 aa ustawy Pzp) 

3 Opis przedmiotu zamowienia. 
3.1 Przedmiotem zamowienia jest zadanie: „Mikrobus dla kazdego" - zakup mikrobusu 

przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym na wozkach 
inwalidzkich. 

3.2 CPV-34110000-1 

Opis przedmiotu zamowienia stanowi zal^cznik nr 5. 

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupetniaj^cych. 

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych. 

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert cz^sciowych. 

4 Termin wykonania zamowienia: 
4.1 Wymagany termin wykonania zamowienia do dnia 31.07.2018 r. 

5 Warunki udzialu w postepowaniu: 
5.10 udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? wykonawcy, ktorzy: 

5.1.1 nie podlegaj^ wykluczeniu; 
5.1.2 spelniaJ4 warunki w postepowaniu, o ile zostaty one okreslone przez 

zamawiajacego w ogloszeniu o zamowieniu. 
5.2 O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spelniaj^ warunki 

dotycz^ce {wymagane w postepowaniu): 
5.2.1 kompetencji lub uprawnieh do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o 

ile wynika to z odrebnych przepisow; 
Zamawiajqcy nie stawia wymagan w tym zakresie. 

' Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2018 
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5.2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiajqcy nie stawia wymagan w tym zakresie. . 

5.2.3 Zdolnosci technicznej lub zawodowej. 
Zamawiajqcy nie stawia wymagan w tym zakresie. 

5.3 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego 
cz^sci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego l^cz^cych go 
z nim stosunkow prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 

5.4 Ocena spelniania wyzej opisanych warunkow udzialu w postepowaniu dokonana bedzie 
w oparciu o dokumenty okreslone w pkt 6 SIWZ „metod^ warunku granicznego" -
spelnia/nie spelnia. 

5.5 Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie: 
5.5.1 Wykonawce, ktory nie wykazal spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu lub 

nie zostal zaproszony do zlozenia ofert lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia, 
5.5.2 Wykonawce, bedacego osob^ fizyczn^, ktorego prawomocnie skazano za 

przestepstwo: 
5.5.2.1 o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 

228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

5.5.2.2 o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy, 

5.5.2.3 skarbowe, 
5.5.2.4 o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj^cym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

5.5.3 wykonawce, jezeli urzeduj^cego czlonka jego organu zarz^dzaj^cego lub 
nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 13; 

5.5.4 wykonawce, wobec ktorego wydano prawomocny wyrok s^du lub ostateczn^ 
decyzje administracyjn^ o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek 
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonal 
platnosci naleznych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiqz^ce porozumienie w 
sprawie splaty tych naleznosci; 

5.5.5 wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dzialania lub raz^cego 
niedbalstwa wprowadzil zamawiajacego w bl^d przy przedstawieniu informacji, 
ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w postepowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji", 
lub ktory zatail te informacje lub nie jest w stanie przedstawic wymaganych 
dokumentow; 

5.5.6 wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawil 
informacje wprowadzaj^ce w bl^d zamawiajacego, mog^ce miec istotny wplyw 
na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie 
zamowienia; 

5.5.7 wykonawce, ktory bezprawnie wplywal lub probowal wplynqc na czynnosci 
zamawiajacego lub pozyskac informacje poufne, mog^ce dac mu przewage w 
postepowaniu o udzielenie zamowienia; 



5.5.8 wykonawce, ktory bral udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie 
zamowienia lub ktorego pracownik, a takze osoba wykonuj^ca prace na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie 
uslug, bral udzial w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze 
spowodowane tym zaklocenie konkurencji moze bye wyeliminowane w inny 
sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu; 

5.5.9 wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawarl porozumienie maj^ce na 
celu zaklocenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie 
zamowienia, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq stosownych 
srodkow dowodowych; 

5.5.10 wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzekt 
zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
pazdziemika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny 
zabronione pod grozbq kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 
933); 

5.5.11 wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne; 

5.5.12 wykonawcow, ktorzy nalezqc do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 
2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), ziozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykazq, ze 
istniejqce miedzy nimi powiqzania nie prowadzq do zaklocenia konkurencji w 
postepowaniu o udzielenie zamowienia. 

5.6 Dodatkowo Zamawiajqcy wyklucza z postepowania Wykonawce: 
5.6.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sqd ukiadzie w 

postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidacje j^go majqtku lub sqd zarzqdzil likwidacje Jego majqtku w trybie art. 332 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1508) lub ktorego upadlosc ogloszono, z wyjqtkiem wykonawcy, ktory po 
ogloszeniu upadlosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sqdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majqtku 
upadlego, chyba ze sqd zarzqdzil likwidacje Jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344). 

5.7 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconq. 
5.8 Zamawiajqcy odrzuci oferte jezeli: 

5.8.1 j est niezgodna z ustawq; 
5.8.2 jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, z 

zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
5.8.3 jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
5.8.4 zawiera razqco niskq cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia; 
5.8.5 zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o 

udzielenie zamowienia; 
5.8.6 zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
5.8.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzi sie na 

poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 
5.8.8 Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na 

przedluzenie terminu zwiqzania ofertq; " 
5.8.9 wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposob nieprawidlowy, 

jezeli zamawiajqcy zqdal wniesienia wadium; 



5.8.10 oferta wariantowa nie spelnia minimalnych wymagan okreslonych przez 
Zamawiajqcego; 

5.8.11 jej przyjecie naruszaloby bezpieczeristwo publiczne lub istotny interes 
bezpieczehstwa pahstwa, a tego bezpieczeristwa lub interesu nie mozna 
zagwarantowac w inny sposob; 

5.8.12 jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow. 

Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajqcych spelnianie warunkow udzialu w 
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

Wykonawcy wraz z ofertq winni przedlozyc nast^pujqce dokumenty: 
6.1 Wykaz oswiadczen w celu wst^pnego potwierdzenia, ze wykonawca spelnia warunki 

udzialu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania: 
6.1.1 oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania stanowiqce wstepne 

potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania (zalqcznik 
nr 2 do SIWZ) - oswiadczenie sklada Wykonawca, ktory powoiuje sie na zasoby 
innych podmiotow, a w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o 
zamowienie kazdy z nich oddzielnie. 

6.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej zamawiajqcego informacji z 
otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiqzany jest 
przekazac Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do 
tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
(zatqcznik nr 4 do SIWZ). 

6.3 Nizej wymienionych dokumentow nie nalezy dolqczyc do oferty. Wykonawca, ktorego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszq zostanie powiadomiony odrebnym pismem o 
terminie i miejscu ich dostarczenia: 
6.3.1 Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktore wykonawca sklada w postepowaniu na 

wezwanie zamawiajqcego na potwierdzenie okolicznosci o ktorych mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 ustawy: 
Nie dotyczy 

6.3.2 Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktore wykonawca sklada w postepowaniu na 
wezwanie zamawiajqcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 2 ustawy: 
6.3.2.1 wypelniony zalqcznik nr 5 do SIWZ - opis parametrow technicznych 

oferowanego przedmiotu zamowienia 
6.3.3 Wykaz dokumentow i oswiadczen, ktore wykonawca sklada w postepowaniu na 

wezwanie zamawiajqcego na potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 3 ustawy: 
6.3.3.1 odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

6.3.3.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow o ktorych mowa w pkt 6.3.3.1 
sklada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce 
zamieszkania potwierdzajqcy odpowiednio, ze: 
6.3.3.2.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, wystawione 

nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert albo 
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu. (Jezeli w kraju, w 
ktorym wykonawca na siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej 



dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow o ktorych mowa po wyzej 
zast^puje si? je dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miala dotyczyc, 
ztozone przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym 
albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze 
wzgl^du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby). 

6.4 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach 
fmansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z 
nimi stosunkow, zobowiqzany jest przedstawic pisemne zobowiqzanie tych podmiotow 
do oddania mu do dyspozycj i niezb^dnych zasobow na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamowienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 

6.5 Postanowienia dotyczqce wnoszenia oferty wspolnej przez dwa lub wi^cej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/spolki cywilne). 
6.5.1 Wykonawcy mogq wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. 
6.5.2 Jezeli oferta wspolna zlozona przez dwoch lub wi?cej Wykonawcow zostanie 

wyloniona w prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 
umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajqcy zazqda w wyznaczonym 
terminie zlozenia umowy regulujqcej wspolprac? tych Wykonawcow, podpisanej 
przez wszystkich partner6w, przy czym termin, na jaki zostala zawarta, nie moze bye 
krotszy niz termin realizacji zamowienia. 

6.5.3 Wykonawcy ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o 
udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, 
a pelnomocnictwo/upowaznienie do petnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z 
wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli 
kazdego z Wykonawcow, winno bye dolqczone do oferty. 

6.5.4 Oferta winna zawierac wszystkie dokumenty, oswiadczenia i informacje 
wymienione w punktach 6.3 dla kazdego partnera z osobna, pozostale skladane sq 
wspolnie. 

6.5.5 Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamowienia ponoszq solidamq 
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy. 

6.6 Oswiadczenia, o ktorych mowa w SIWZ dotyczqce wykonawcy i innych podmiotow, na 
kt6rych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 
22a ustawy oraz dotyczqce podwykonawcow, skladane sq w oryginale. 

6.7 Pozostale dokumenty, inne niz oswiadczenia o ktorych mowa wyzej, skladane sq w 
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosc z oryginalem. Potwierdzenia za zgodnosc 
z oryginalem dokonuje wykonawca albo podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji 
polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamowienia 
publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentow, ktore 
kazdego z nich dotyczq. 

6.8 Dokumenty sporzqdzone w j?zyku obcym sq skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk 
polski. 

7 Informacje o sposobie porozumiewania si^ Zamawiajqcego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oswiadczen lub dokumentow, jezeli zamawiajqcy, w sytuacjach okreslonych 
w art. 10c-lOe, przewiduje inny sposob porozumiewania si^ niz przy uzyciu srodkow 
komunikacji elektronicznej, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si^ z 
wykonawcami. 
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7.1 Formy przekazywania oswiadczen, wnioskow i innych: 
7.1.1 Wszelkie oswiadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiqzani sq dostarczyc 

Zamawiajqcemu, a wymienione w SIWZ przekazywane sq pisemnie wraz z Ofertq. 
7.1.2 Komunikacja miedzy zamawiajqcym a wykonawcami odbywa si?: 

7.1.2.1 za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), 

7.1.2.2 osobiscie, 
7.1.2.3 za posrednictwem poslahca, 
7.1.2.4 faksu na nr 55 272-32-42, 
7.1.2.5 przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1219 ze zm.) - porozumiewanie si? w formie poczty elektronicznej - na 
adres: malspecszkol(^wp.pl 

7.1.3 Kazdy Wykonawca ma prawo zwrocic si? do Zamawiajqcego o wyjasnienie tresci 
SIWZ na pismie. Zamawiajqcy udzieli niezwlocznie odpowiedzi jednak nie pozniej 
niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o 
wyjasnienie tresci SIWZ wpiynql do Zamawiajqcego nie pozniej niz do konca dnia w 
ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. 

7.1.4 Kazda ze stron na zqdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania 
oswiadczen, wnioskow, zawiadomieh oraz innych informacji przekazanych za 
pomocq faksu lub pocztq elektronicznq. 

7.1.5 Zamawiajqcy zaleca Wykonawcom biezqce sledzenie strony intemetowej 
www.republika.pl/malspecszkol zakladka Ogloszenia i Przetargi. 

7.2 Osobami uprawnionymi do porozumiewania si? z Wykonawcami sq: 
7.2.1 Elzbieta Kwestarz - tel/fax 55-272-32-42, w godz. 7,00-15,00. 

8 Wymagania dotyczqce wadium. 
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium. 

9 Termin zwiqzania ofertq. -•--
Termin zwiqzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem 

terminu skladania ofert. 

\Q Opis sposobuprzygotowania ofert. 
10.1 Wykonawca sklada jednq ofert? z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

niewaznosci. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w formie 
elektronicznej. Tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. 

10.2 Oferta winna zawierac: 
10.2.1 formularz ofertowy (Zalqcznik nr 1); 
10.2.2 Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post?powania, stanowiqcego 

wst?pne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu (Zalqcznik nr 2); 
10.2.3 zobowiqzania innych podmiotow do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia (art. 22a ust. 2 ustawy) 
(jesli dotyczy), 

10.2.4 dokument, z ktorego wynika upowaznienie Wykonawcy do podpisania oferty, lub 
pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert? sklada pelnomocnik. 

10.3 Oferta wraz z zalqcznikami musi bye sporzqdzona w j?zyku polskim. Kazdy dokument 
skladajqcy si? na ofert? sporzqdzony w innym j?zyku niz j?zyk polski winien bye 
zlozony wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski, poswiadczony przez Wykonawc?. 

10.4 Oferta wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez osob? upowaznionq do 
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reprezentowania Wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi bye dolqczone 
do oferty, jezeli nie wynika ono z innych dokumentow zaiqczonych przez Wykonawc?. 

10.5 W przypadku gdy osoba lub osoby podpisujqce ofert? dzialajq na podstawie 
pelnomocnictwa, pelnomocnictwo to musi zostac dolqczone do oferty. Pelnomocnictwo 
musi bye zlozone w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z 
oryginalem. Kopia pelnomocnictwa powinna bye poswiadczona przez notariusza. 

10.6 Dokumenty skladajqce si? na ofert? mogq bye zlozone w formie oryginalu lub kopii 
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc?. 

10.7 Oferta wraz z zalqcznikami musi bye czytelna. 
10.8 Zaleca si?, by kazda strona oferty zawierajqca jakqkolwiek tresc byla podpisana lub 

parafowana przez wykonawc? lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniosl zmiany, powinny bye podpisane 
przez osob?(-y) podpisujqcq(-e) ofert?. Poprawki powinny bye dokonane jedynie 
poprzez czytelne przekreslenie bl?dnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

10.9 Zaleca si?, aby strony oferty byly trwale ze sobq polqczone i kolejno ponumerowane. 
W tresci oferty winna bye umieszczona informacja o liczbie stron. 

10.10 Ofert? nalezy umiescic w zamkni?tym opakowaniu, uniemozliwiajqcym odczytanie 
zawartosci bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie po winno bye: opiecz?towane 
pieczqtkq Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiajqcego oraz opisane wg wzoru: 

Przetarg nieograniczony 
sprawa nr SOSW-271/2/18 

„Mikrobus dla kazdego" - zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osob 
niepelnosprawnych, w tym na wozkach inwalidzkich. 

10.11 Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic ofert?. 
Wprowadzone zmiany do zlozonej oferty nalezy zlozyc wedlug takich samych zasad, 
jakie dotyczyly skladania ofert, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY". 

10.12 Wykonawca moze wycofac zlozonq przez siebie ofert? wylqcznie w formie pisma 
wycofujqcego ofert?, ktore wplynie do Zamawiajqcego przed uplywem terminu 
skladania ofert. 

10.13 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty. 

11 Miejsce oraz termin skladania ofert. 
Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajqcego - Sekretariat w terminie do 16.04.2018 r. 
do godziny 09:00. 
Oferty b?dq otwierane 16.04.2018 r. o godzinie 09:15 w siedzibie Zamawiajqcego. 
Ofert? nalezy zlozyc w nieprzejrzystym, zamkni?tym opakowaniu/kopercie w spos6b 

gwarantujqcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajqcej jej nienaruszalnosc do terminu 
otwarcia ofert. 

12 Opis sposobu obliczenia ceny. 
12.1 Cen? oferty nalezy podac w PLN do dwoch miejsc po przecinku i wyliczyc na 

podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy. Cena musi zawierac wszystkie koszty 
niezb?dne do nalezytego wykonania zamowienia w tym koszty dostawy, rowniez cla 
oraz rabaty, upusty itp., ktorych wykonawca zamierza udzielic. 

12.2 Wykonawca okresli cen? realizacji zamowienia poprzez wypelnienie formularza 
ofertowego (zalqcznik nr 1). 

12.3 Zamawiajqcy poprawi omylki stosownie do tresci art. 87 ust. 2 ustawy Pzp 



13 Opis kryteriow, ktdrymi zamawiajqcy bedzie siq kierowal przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert, a jezeli przypisanie wagi nie jest 
mozliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiajqcy wskazuje kryteria oceny ofert w kolejnosci 
od najwazniejszego do najmniej waznego. 
13.1 Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzszq liczb? punktow 

obliezonych w oparciu o ustalone kryteria: 

Lp. Kryterium Waga kryterium 
(%) 

Maksymalna ilosc punktow 
jakie mozne otrzymac oferta 
za dane kryterium 

1. Cena brutto (C) 70% 70 pkt 

2. Okres udzielonej gwarancji na silnik i 
podzespoly (G) 

30% 30 pkt 

W trakcie badania i oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostanq przyznane punkty wedhig 
wzoru: 

W kryterium „CENA": C = C„/Cb x 70 = ilosc punktow, gdzie: 

C„ - najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych, 

Cb - cena oferty badanej nieodrzuconej, 

70 - wskaznik staly, ^ , , ^ - - ^ 

wynik ten zostanie zaokrqglony do dwoch miejsc po przecinku. 

W kryterium „Gwarancja": 

Wykonawca otrzyma nast?pujqcq ilosc punktow, jesli udzieli: 

- gwarancji na silnik i podzespoly co najmniej 3 lata lub limit co najmniej 100 000 km - 10 pkt 

- gwarancji na silnik i podzespoly co najmniej 4 lata lub limit co najmniej 150 000 km - 20 pkt 

- gwarancji na silnik i podzespoly co najmniej 5 lat lub limit co najmniej 200 000 km - 30 pkt 

Ocena ogolna danej oferty podlegac b?dzie na zsumowaniu punktow wyliczonych w 
poszczegolnych kryteriach: 

P = C+G - ' 

P = Iqczna liczba punktow jakie uzyskala oceniana oferta 

C - liczba punktow w kryterium cena 

G - liczba punktow w kryterium gwarancja i s _ 

13.2 Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wi?cej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow oceny ofert, 
zamawiajqcy sposrod tych ofert wybiera ofert? z najnizszq cenq lub najnizszym kosztem, 
a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiajqcy wzywa 
wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez 
zamawiajqcego ofert dodatkowych. - . ̂  

\ Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. 
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14.1 Zamawiajqcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli: 
14.1.1 Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwot?, ktorq Zamawiajqcy moze 

przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia; 
14.1.2 Wystqpila istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ze prowadzenie 

postepowania lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie 
mozna byto przewidziec; 

14.1.3 Postepowanie obarczone jest wadq uniemozliwiajqcq zawarcie waznej umowy w 
sprawie zamowienia publicznego. 

14.2 W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy na 
wniosek Wykonawcy, ktory ubiegal sie o udzielenie zamowienia, zawiadomi o 
wszczeciu kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia 
lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia. 

14.3 Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
14.4 Zamawiajqcy podpisze umowe z Wykonawcq, ktory przedlozy najkorzystniejszq oferte 

z punktu widzenia kryteriow przyjetych w SIWZ. 
14.5 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadamia 

Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty, o: 
14.5.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwe (firme), siedzibe i ^dres 

Wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porownania zlozonych ofert zawierajqcym punktacje przyznanq ofertom w 
kryterium oceny ofert; 

14.5.2 Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajqc uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

14.5.3 Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie 
zamowienia, podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne. * ^ ' • • ^ ^ 

14.6 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajqcy zamieszcza 
informacje, o ktorych mowa w pkt. 14.5 na stronie intemetowej oraz w miejscu 
publicznie dostepnym w swojej siedzibie. 

14.7 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po uplywie terminu przewidzianego na 
wniesienie odwolania, chyba ze w postepowaniu zostala zlozona tylko jedna oferta, w 
takim przypadku mozliwe jest zawarcie umowy przed uplywem tego terminu. Miejsce i 
termin podpisania umowy zostanq uzgodnione z wylonionym Wykonawcq. 

14.8 W przypadku gdy okaze sie, ze Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: 
14.8.1 przedstawil w niej nieprawdziwe dane, lub 
14.8.2 bedzie uchylal sie od zawarcia umowy na wamnkach wynikajqcych z niniejszej 

specyfikacji, lub 
14.8.3 nie dopelni wszystkich niezbednych formalnosci, 

Zamawiajqcy wybierze te sposrod pozostalych ofert, ktora uzyskala najwyzszq ocene w 
oparciu o przyjete w prowadzonym postepowaniu kryteria, chyba ze zachodzi jedna z 
przeslanek uniewaznienia postepowania. 

15 Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

\6 Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawartej umowy w 
sprawie zamowienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzor umowy, jezeli 
zamawiajqcy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umow^ w sprawie zamowienia 
publicznego na takich warunkach. 
W zalqczniku nr 3 do SIWZ - Projekt umowy 



17 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujqcych Wykonawcy w toku postepowania a 
udzielenie zamowienia. 
Ze wzgl^du na wartosc szacunkowq zamowienia ponizej 30 000 euro oraz 

nieobowiqzkowym charakterze zamieszczonego ogloszenia Wykonawcy nie przyslugujq srodki 
ochrony prawnej okreslone w ustawie Pzp. 

Zatqczniki: 
1 Formularz ofertowy. 
2 Oswiadczenie wykonawcy dotyczqce przeslanek wykluczenia z postepowania. 
3 Projekt umowy. 
4 Lista podmiotow nalezqcych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze 

Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej. 
5 Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia. 

Specjalnego Osrodka Ŝ  ^ 
Dyrektor 
3lno-Wychowawczego w Malborku 

Malbork, dnia M.MM!^. r. 
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Zalqcznik nr 1 do SIWZ 

(miejscowosc i data) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Pelna nazwa 

Adres 

Tel. Faks 

E-mail NIP 

KRS/Wpis do Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej 

Czy wykonawca jest malym/srednim przedsi^biorcq? (Wlasciwe zaznaczyc) • TAK • NIE 

Przedmiot zamowienia: „Mikrobus dla kazdego" - zakup mikrobusu przystosowanego do 
przewozu osob niepelnosprawnych, w tym na wozkach inwalidzkich. 
Oferta dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogloszonego przez Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku 
ul. Jagiellonska 79/82 -

Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia: 

za cene brutto: z\ 

1. Dostawe stanowiqcq przedmiot zamowienia wykonamy w terminie nie dhizszym niz 
dni, od daty podpisania umowy, zakoriczonq pisemnym protokolem odbioru, podpisanym 
przez obydwie strony. 

2. Okres udzielonej gwarancji na silnik i podzespoly: 

Gwarancja na silnik i podzespoly co najmniej 3 lata lub limit co najmniej 100 000 km - 10 pkt * 

Gwarancja na silnik i podzespoly co najmniej 4 lata lub limit co najmniej 150 000 km - 20 pkt * 

Gwarancja na silnik i podzespoly co najmniej 5 lat lub limit co najmniej 200 000 km - 30 pkt * 

* - zakreslic jedno wlasciwe 

3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia i nie 

Slownie: 

Podatek VAT: zl 

cena netto: zl 
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wnosimy do niej zastrzezen oraz uzyskalismy informacje konieczne do przygotowania 
oferty. 

4. Oswiadczamy, ze przedlozona oferta jest zgodna z warunkami okreslonymi w SIWZ. 
5. Oswiadczamy, ze postanowienia, ktore zostaly zawarte w projekcie umowy zostaly przez 

nas zaakceptowane i zobowiqzujemy si? do jej podpisania w przypadku wyboru naszej 
oferty. 

6. Uwazamy si? za zwiqzanych niniejszq ofertq na czas wskazany w SIWZ. 
7. Skladam(y) niniejszq ofert? we wlasnym imieniu/jako Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si? 

0 udzielenie zamowienia*. 
8. Nie uczestnicz?(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu 

udzielenia niniejszego zamowienia. 
9. Nie zamierzam(y) powierzyc do podwykonania zadnej cz?sci niniejszego zamowienia / 

nast?pujqce cz?sci niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzyc podwykonawcom*: 

Lp. Nazwa cz?sci zamowienia, finny podwykonawcow (o ile sq znane) 

10. Oswiadczamy, ze realizacja przedmiotu zamowienia odbywac si? b?dzie zgodnie z 
warunkami okreslonymi w SIWZ. 

11. Oswiadczamy, ze spelniamy warunki ubiegania si? o udzielenia zamowienia zgodnie z art. 
22 ust. 1 pkt 1-4 oraz nie podlegamy wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp (tj: DZ. 
U. z 2010 Nr 113 poz 759 z poz. zm.). 

12. Zalqcznikami do niniejszej oferty sq: 

Informacj? o wyborze oferty prosimy przekazac na: 

a) E-mail 

b) Fax 

c) Adres do korespondencji 

piecz^c i podpis 
upowaznionego przedstawiciela 

* niepotrzebne skreslic 
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Zatqcznik nr 2 do SIWZ 

(piecz^c oferenta) 

OSWIADCZENIE WYKONAWCY 
Skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien 

Publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

DOTYCZQCE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA 

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. „Mikrobus dla kazdego" -
zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym na wozkach 
inwalidzkich prowadzonego przez Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, oswiadczam, co 
nast?puje: 

OSWIADCZENIE DOTYCZQCE WYKONAWCY; 

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp. 

, dnia 

pieczfc i podpis osoby uprawnionej 

Oswiadczam, ze zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie 
art ustawy Pzp (podac majqcq zastosowanie podstawy wykluczenia sposrod wymieniowych w 
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjqlem nastepujqce srodki naprawcze 

dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

OSWIADCZENIE DOTYCZQCE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SI^ 
WYKONAWCA: 

Oswiadczam, ze nastepujqce/y podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powoluje si? w niniejszym 
postepowaniu tj.: 
(podac pelnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/jq wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia. 

, dnia 
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piecz^c i podpis osoby uprawnionej 
OSWIADCZENIE DOTYCZQCE PODWYKONAWCY NIEB^DACEGO PODMIOTEM, NA 
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SI^ WYKONAWCA (zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): 

Oswiadczam, ze nastepujqcy/e podmiot/y, b^dqcy/e podwykonawcq/ami: 

(podac pelnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/jq wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia. 

, dnia 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

OSWIADCZENIE DOTYCZQCE PODANYCH INFORMACJII 

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne i zgodne 
z prawdq oraz zostaly przedstawione z pelnq swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia 
zamawiajqcego w blqd przy przedstawianiu informacji. 

, dnia 

piecz?c i podpis osoby uprawnionej 

4-
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Projekt Umowy 
Zalqcznik nr 3 do SIWZ 

zawarta w dniu w Malborku pomi^dzy: 
Powiatem Malborskim, z siedzibq w: 
82-200 Malbork, PI. Slowianski 17, NIP 579-225-23-74 
zwanym dalej „Zamawiajqcym", reprezentowanym przez: 
p. Malgorzate Bychawskq - Dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Malborku, dzialajqcego z upowaznienia Zarzqdu Powiatu Malborskiego w imieniu Powiatu 
Malborskiego 
a firmq: 

, z siedzibq w: 

zwana dalej „Wykonawcq, reprezentowanq przez: 

o nast^pujqcej tresci: /' 

§ 1 

1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzenia przez Zamawiajqcego 
postepowania oraz oferty przedstawionej przez Wykonawc? w tym postepowaniu b^dqcej 
integralnq cz^sciq niniejszej umowy, Zamawiajqcy zleca a Wykonawca zobowiqzuje si? do 
wykonania zadania „Mikrobus dla kazdego" - zakup mikrobusu przystosowanego do 
przewozu osob niepelnosprawnych, w tym na wozkach inwalidzkich. 

2. Wykonawca zobowiqzuje si? do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z: 
a) warunkami okreslonymi w niniejszej umowie; 
b) warunkami wynikajqcymi z tresci SIWZ; 

3. Szczegolowy opis przedmiotu umowy oraz opis wyposazenia zawarty jest w zalqczniku nr 5 
do SIWZ, ktory stanowi integralnq cz^sc niniejszej umowy. 

4. Zamawiajqcy zobowiqzuje si? do spelnienia warunkow okreslonych w niniejszej umowie, w 
szczegolnosci odbierania przedmiotu umowy i zaplaty naleznego wynagrodzenia. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyc przedmiot umowy w terminie do 
dnia 2018 r.. Do dnia wydania Zamawiajqcemu przedmiotu umowy ryzyko 
utraty lub uszkodzenia samochodu spoczywa na Wykonawcy. 

2. Wydanie samochodu nastqpi w siedzibie Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiqzany jest do zlozenia u Zamawiajqcego wszystkich dokumentow 

samochodu, niezbednych do rejestracji pojazdu we wlasciwym organic komunikacji, w 
terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych przed datq wydania samochodu. 

4. Odbior przedmiotu umowy bedzie potwierdzony pisemnym protokolem, po stwierdzeniu, ze 
samochod jest zgodny z opisem okreslonym w zalqczniku nr 1 do niniejszej umowy, posiada 
instrukcje obslugi, ksiqzk? gwarancyjnq i serwisowq. Powyzsze dokumenty zostanq wydane 
Zamawiaj qcemu. 

5. Wykonawca udokumentuje Zamawiajqcemu, ze dostarczony pojazd posiada homologacje 
(nie na samochod ciezarowy) wystawionq zgodnie z ustawq Prawo o ruchu drogowym (tj. 
Dz. U. z 2012 r, poz 1137 z poz. zm.) oraz, ze spelnia wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w 
zakresie emisji spalin. 
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§ 3 

1. Za dostarczenie przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie przyslugiwato wynagrodzenie w 
wysokosci: 
cena brutto (wraz z VAT) w wysokosci: zl 
slownie: 
w tym VAT: zl 
slownie: 
cena netto w wysokosci: zl 

slownie: 
2. Zamawiajqcy zobowiqzuje si? dokonac zaplaty Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Dane do faktury: 
NABYWCA: 
Powiat Malborski 
PI. Slowianski 17, 82-200 Malbork 
NIP 579-225-23-74 
ODBIORCA: 
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy 
ul. Jagiellonska 79/82, 82-200 Malbork 

3. Podstawq do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajqcego protokol odbioru 
(bez uwag). 

4. Zaplata nastqpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej 
przez niego fakturze. 

5. Za date zaplaty przyjmuje si? date obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 
6. W przypadku zwtoki w zaplacie za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca moze 

domagac sie odsetek ustawowych za zwloke. s : 

:v :§4 : 

1. Wykonawca oswiadcza, ze samochod o ktorym mowa w § 1 jest fabrycznie nowy, 
wyprodukowany w .... roku, nie ma wad fizycznych i prawnych, nie majq do niego prawa 
osoby trzecie, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postepowania i zabezpieczenia. 

2. Z chwilq wydania samochodu, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca 
przenosi na Zamawiajqcego jego wlasnosc. / A-

^ . . : 
1. W przypadku opoznienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 

ust. 1, Zamawiajqcy naliczy Wykonawcy kare umownq w wysokosci 0,1% wartosci brutto, 
okreslonej w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia. 

2. W przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po stronie 
Wykonawcy, o czym mowa w § 6, Zamawiajqcy naliczy Wykonawcy kare umownq w 
wysokosci 20% wartosci brutto okreslonej w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajqcego 
wysokosc kar umownych na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

• . §6 , -

1. Na dostarczony samochod Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji: 
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a) .... lat lub limit kilometrow na wszystkie zespoly i podzespoly samochodow 
- bez wylqczeh - obejmujqcej prawidlowe funkcjonowanie samochodu, wady 
materiatowe i fabryczne, 

b) .... lat na powlok? lakiemiczq, 
c) lat na perforacj? nadwozia. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru 
samochodu przez obydwie strony umowy. 

3. Na samochod zostanie wystawiona karta pojazdu, ksiqzka gwarancyjna z datq rozpocz^ci 
gwarancji liczonq od daty podpisania protokotu odbioru pojazdu. 

4. Wykonawca wraz z dokumentami dostarczy wykaz autoryzowanych serwisow 
swiadczqeych uslugi napraw gwarancyjnych i niegwarancyjnych. 

5. Wszelkie koszty ze swiadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

§7 

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajqcego zbywac zadnych wierzytelnosci 
wynikajqcych z niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany dotyczqce niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem 
niewaznosci. 

2. W razie zaistnienia okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie 
publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajqcy 
moze odstqpic od wykonania umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o 
powyzszych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zqdac jedynie wynagrodzenia 
naleznego z tytulu wykonania cz^sci umowy (art. 145 ustawy Pzp). 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo Zamowien Publicznych. 

4. Spory wynikte na tie realizacji niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sqd Powszechny 
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego. 

5. Umowa zostaje sporzqdzona w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla 
kazdej ze stron. 

§ 9 

Integralnq cz^sc umowy stanowiq nast^pujqce zalqczniki do umowy: 
1. Opis parametrow technicznych. 
2 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJQCY: 

17 



Zalqcznik nr 4 do SIWZ 

(piecz^c Wykonawcy) ' 

Lista podmiotow nalez^cych do tej samej grupy kapitatowej/ 
informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej* 

Skladajqc ofert? w trybie przetargu nieograniczonego na „Mikrobus dla kazdego" - zakup 
mikrobusu przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym na wozkach 
inwalidzkich, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907): 

1. skladamy list^ podmiotow. razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. 
Nr 50 poz. 331 z poz. zm) 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1. 

2. 

3. 

... 

(miejscowosc i data) 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamowien publicznych. 

(miejscowosc i data) 

piecz^c i podpis osoby uprawnionej 

* nalezy wypelnic pkt 1 lub pkt 2 
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Zalqcznik nr 5 do SIWZ 

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia 

Wymagania dotyczqce przedmiotu zamowienia: 
1. 
Wyszczegolnienie Parametry 

Samochod 9-osobowy silnik min. 125 KM, diesel, pojemnosc min.1598 m3 

przystosowany do 
przewozu osob 

niepelnosprawnych 

maksymalne wymiary samochodu: 
wys. 2,33 m 
dl. 5,68 m 
szer. 2,11 m z lusterkami 

Skrzynia biegow minimum 5-biegowa 

uklad ABS z systemami EBD i E B A 

ESP 

zamek centralny 

• immobilaizer 

elektrycznie sterowane szyby przednie 

elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewn^trzne skladane 

prawe drzwi przesuwane ze stalym oknem (szyby przyciemniane) 

lewy panel boczny ze stalym oknem (szyby przyciemniane) 

tyhie drzwi dwuskrzydlowe, przeszklone, otwierane pod k t̂em 180 ° (szyby 
przyciemniane) 

state okna boczne w tylnej cz^sci nadwozia (szyby przyciemniane) 

felgi stalowe 16 x 6,5 z oponami 215/65/R16C 

pelnowymiarowe kolpaki koi 

opony zimowe na felgach - 4 szt. 

system monitorowania cisnienia w oponach 

pelnowymiarowe koto zapasowe 

swiatla do jazdy dziennej L E D 

poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazerow (przednie i boczne poduszki kierowcy i 
pasazera oraz boczne kurtyny powietrzne dla pasazerow 1 i 2 rz^du siedzen) 

kolumna kierownicy regulowana w dwoch plaszczyznach 

klimatyzacja manualna lub automatyczna z filtrem przeciwpylowym 

czujnik temperatury zewn^trznej 

radioodtwarzacz z USB oraz zestawem gtosnomowi^cym z Bluetooth 

regulowany fotel kierowcy z podlokietnikami (6 kierunkow przod-tyl, gora-dol, 
pochylenie oparcia, regulacja podparcia l^dzwiowego) 

3-osobowa kanapa w 2 rz^dzie siedzen, wyjmowana (mocowania ISOFIX na dwoch 
zewn^tiznych miejscach) 

podwqjne siedzenie pasazera z przodu 

pokryta tworzywem podloga w tylnej cz^sci wn^trza 

przyciski sterowania na kole kierownicy 

komputer pokladowy 
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tempomat 

reflektory przeciwmgielne 

klimatyzacja z rozprowadzeniem na tylny przedzial 

2 komplety dywanikow zima/lato 

korytko gumowe do bagaznika 

gwarancja na lakier minimum 2 lata 

Gwarancja na perforacj? nadwozia minimimi 6 lat 

kolor - lakier metalik ciemny (nie szary) 

opis zabudowy specjalnej: 
- atestowane mocowania dla 1 wozka inwalidzkiego (listwy cargo w podlodze, pasy 
mocuj^ce wozek, biodrowe pasy bezpieczenstwa dla osob na wozkach inwalidzkich), 
- wytrzymala podloga ze sklejki wodoodpomej pokrytej warstw^ antyposlizgow^ -
podloga wymieniana w tylnej cz^sci, w miejscu mocowania wozka, 
- oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym, 
- homologacja, 
- Il l rz^d pojedyncze fotele demontowane osobno. 

2. Samochod musi bye fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017/2018 roku kompletny i 
wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materialowych, wykonawczych). 

3. Samochod musi spelniac wymagania normy emisji spalin min. EURO 6. 
4. Samochod osobowy musi posiadac homologacj? wystawionq zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo 0 ruchu drogowym. 
5. Samochod stanowiqcy przedmiot zamowienia musi spelniac warunki techniczne 

przewidziane przez obowiqzujqce w Polsce przepisy prawne dla samochodow osobowych 
poruszajqcych si? po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa 
wspolnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodow. 

6. Samochod osobowy oprocz homologacji musi posiadac: instrukcj? w j?zyku polskim, 
ksiqzk? serwisowq i gwarancyjnq oraz inne dokumenty niezb?dne do zarejestrowania 
pojazdu. 

Oferowany samochod 9-osobowy przystosowany do przewozu osob niepelnosprawnych: 
1. producent: 
2. marka: 
3. model: 
4. rok produkcji: 
5. 

Lp. 1 Parametr techniczny wjmiagany przez 
Zamawiajqcego: ' ' 

1. silnik min. 125 KM Moc maksymalna K M * 

2. diesel tak/nie 

3. Pojemnosc min. 1598 m3 Pojemnosc skokowa silnika * 

4. maksymalne wymiary samochodu: 
; wys. 2,33 m 
di. 5,68 m 
szer 2,11 m z lusterkami 

Wymiary oferowanego samochodu:* 
wys 
di 

5. Skrzynia biegow minimum 5-biegowa Skrzynia biegow: biegowa* 

6. uklad ABS z systemami EBD i EBA tak/nie 

7. ESP tak/nie 
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8. zamek centralny tak/nie 

9. immobilaizer tak/nie 

10. elektrycznie sterowane szyby przednie tak/nie 

11. elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka tak/nie 
zewn^trzne skladane 

12. prawe drzwi przesuwane ze stalym oknem (szyby 
przyciemniane) 

tak/nie 

13. lewy panel boczny ze stalym oknem (szyby tak/nie 
przyciemniane) 

14. tylne drzwi dwuskrzydlowe, przeszklone, otwierane pod tak/nie 
k t̂em 180 " (szyby przyciemniane) 

15. stale okna boczne w tylnej cz?sci nadwozia (szyby 
przyciemniane) 

tak/nie 

16. felgi stalowe 16 x 6,5 z oponami 215/65/R16C tak/nie 

17. pelnowymiarowe kolpaki kol tak/nie 

18. opony zimowe na felgach - 4 szt. tak/nie 

19. system monitorowania cisnienia w oponach tak/nie 

20. pelnowymiarowe koto zapasowe tak/nie 

21. Swiatla do jazdy dziennej L E D tak/nie 

22. poduszki powielizne dla kierowcy i pasazerow 
(przednie i boczne poduszki kierowcy i pasazera oraz 
boczne kurtyny powietrzne dla pasazerow 1 i 2 rz^du 
siedzen) 

tak/nie 

23. kolumna kierownicy regulowana w dwoch 
plaszczyznach 

tak/nie 

24. klimatyzacja manualna lub automatyczna z filtrem 
przeciwpylowym 

tak/nie, automatyczna/manuala 

25. czujnik temperatury zewn^trznej tak/nie 

26. radioodtwarzacz z USB oraz zestawem 
glosnomowi^cym z Bluetooth 

tak/nie 

27. regulowany fotel kierowcy z podlokietnikami i tak/nie 
(6 kierunkow przod-tyl, gora-dol, pochylenie oparcia, 
regulacja podparcia l?dzwiowego) 

28. 3-osobowa kanapa w 2 rz?dzie siedzen, wyjmowana tak/nie 
(mocowania ISOFIX na dwoch zewn^trznych 
miejscach) 

29. podwqjne siedzenie pasazera z przodu tak/nie 

30. pokryta tworzywem podloga w tylnej cz^sci wn^trza tak/nie 

31. przyciski sterowania na kole kierownicy tak/nie 

32. komputer pokladowy tak/nie 

33. tempomat tak/nie 

34. reflektory przeciwmgielne tak/nie 

35. klimatyzacja z rozprowadzeniem na tylny przedzial tak/nie 

36. 2 komplety dywanikow zima/lato tak/nie 

37. korytko gumowe do bagaznika tak/nie 
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38. gwarancja na lakier minimum 2 lata Podac okres gwarancji lat* 

39. Gwarancja na perforacj? nadwozia minimum 6 lat Podad okres gwarancji lat* 

40. Gwarancja na silnik i podzespoly - co najmniej 3 lata Podac okres gwarancji: 
lub limit C O najmniej 100 000 km 3 lata lub limit co najmniej 100 000 km** 

4 lata lub limit co najmniej 150 000 km** 
5 lat lub limit co najmniej 200 000 km** 
**(zakreslic wlasciwe) 

41. kolor - lakier metalik ciemny (nie szary) Kolor: * 

42. opis zabudowy specjalnej: tak/nie 
- atestowane mocowania dla 1 wozka inwalidzkiego 
(listwy cargo w podlodze, pasy mocuj^ce wozek. 
biodrowe pasy bezpieczeristwa dla osob na wozkach 
inwalidzkich). 
- wytrzymala podloga ze sklejki wodoodpomej pokrytej 
warstw^ antyposlizgow^ - podloga wymieniana w 
tylnej cz^sci, w miejscu mocowania wozka, 
- oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym, 
- homologacja. 
- Ill rz^d pojedyncze fotele demontowane osobno. 

* Wykonawca zobowiqzany jest w tej kolumnie podac dane dotyczqce oferowanego samochodu lub 
zakreslic wlasciwq odpowiedz (tak lub nie) w poszczegolnej pozycji tabeli. 

pieczf c i podpis osoby uprawnionej 
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