
 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO – ART. 39 USTAWY Z DNIA  

29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

(DZ. U. Z 2004 R. NR 19, POZ. 177 z późn. zm.) 

 
 
 

na  

„Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych 

z terenu gminy Wąsosz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam: __________________________________ 
   [podpis i pieczatka zatwierdzającego] 

 
 

 

 

 

 

 

 
Wąsosz dnia 2008-08-01 
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I. Zamawiający:  

1. Pełna nazwa zamawiającego: 

Gmina Wąsosz 
2. Adres: 

Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz 

3. REGON: 

000544591 

4. Internet: 

http:www.wasosz.eu , e-mail: mtul@poczta.onet.pl 

5. Numer telefonu: 065 543 78 50, faks: 065 543 77 08 

II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania 

się z wykonawcami: 

1. Imię i nazwisko: Marcin Tul 

2. Stanowisko służbowe: podinspektor 

3. Numer telefonu: 065 543 78 50 
4. E-mail: mtul@poczta.onet.pl 

5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): Urząd Miejski Wąsosza  

pok. nr 18 
6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:  

8.00 – 14.00 

III. Przedmiot zamówienia: „Zakup samochodu do przewozu dzieci 

niepełnosprawnych z terenu gminy Wąsosz” 

Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Bus, silnik DIESLA o pojemności od 1.8 l do 2.5 l 
2. Samochód fabrycznie nowy/ROK PRODUKCJI  2008 
3. Ilość miejsc: - 9 w tym jedno miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim 
4. Kolor – do wyboru bordowy, granatowy lub zielony 
5. Moc silnika nie mniej niż 100 KM 
6. Skrzynia biegów - manualna min. 5-biegowa 
7. Centralny zamek + autoalarm. 
8. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP + system ABS (hamulce tarczowe 

przód i tył wentylowane) 
9. Elementy składowe miejsca dla osoby na wózku inwalidzkim: 

- szyny do mocowania wózka,  
- pasy do mocowania wózka i osoby niepełnosprawnej,  
- najazdy aluminiowe do wprowadzania wózka 

10. Koła; obręcze stalowe; ogumienie - opony letnie + zestaw opon zimowych 
11. Trzecie światło stop 
12. Reflektory halogenowe 
13. Oświetlenie tylnej części kabiny pasażerskiej 
14. Drzwi przesuwane boczne z jednej strony 
15. Min. jedno okno przestrzeni pasażerskiej boczne uchylane lub przesuwane wraz z 

roletami przeciwsłonecznymi przestrzeni pasażerskiej 
16. Okno w klapie/drzwiach tylnych w wycieraczką i spryskiwaczem 
17. Szyby pojazdu przyciemniane 
18. Klimatyzacja z przewietrzaniem (nawiewem) dla przestrzeni pasażerskiej 
19. Siedzenie dwuosobowe przy kierowcy 
20. Siedzenia w I i II rzędzie demontowalne  
21. Wspomaganie układu kierowniczego 
22. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 
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23. Pełne poszycie ścian bocznych i podsufitki 
24. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej 
25. Radio CD z MP3 

 

Kod CPV: 34116000-3  pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób 

Zamawiający nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza* możliwości składania ofert wariantowych 

IV. Informacje o przetargu: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  

V. Zamawiający nie przewiduje w okresie od podpisania umowy udzielenia 

zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/pkt 7 ustawy. 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:  

a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), 

b) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, 

c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22  

ust. 1  

d) dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ, 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim 

b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 

c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób 

zapobiegający jej dekompletacji.  

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i 

datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę 

upoważnioną.  

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :  

a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego – 

sekretariat Urzędu Miejskiego Wąsosza Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz  

do 19 sierpnia 2008r. do godz. 10
30

 

b) Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

„Oferta na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych  

z terenu gminy Wąsosz” 
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VII. Warunki wymagane od wykonawców:   

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień 
publicznych.  

 

VIII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu 

potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych: 

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są 
złożyć następujące dokumenty: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.  

2. Koncesję, zezwolenie lub licencję (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w 

zakresie objętym zamówieniem). 

3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na 

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

całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

IX. Wadium: 

Odstępuje się od wniesienia wadium  

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli zamawiający żąda 

zabezpieczenia): 

Odstępuje się od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XI. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:  
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  
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XII. Termin realizacji zamówienia: 
 

30 dni od dnia podpisania umowy.  

 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

a) cena minimalna/cenę badaną x 100% = ilość punktów 

b) Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, 
c) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena 

brutto, 

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o 

akceptację poprawionej ceny do wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 

których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w 

obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy). 

XIV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 

1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem 

a) cena 100 % 

XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: 

1. Okres gwarancji pojazdu: 
- min. 24 miesiące bez limitu przebiegu kilometrów, 
- min. 24 miesiące na lakier samochodu 
- min. 96 miesięcy na perforację, 

XVI. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy: 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną : 

  1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; 

  2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki . 

  3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ,liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad . 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego . 

XVII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania 

ofert.  
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2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.  

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 

źródła zapytania.  

4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

XVIII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie 

otwarcia i oceny ofert: 

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski Wąsosza 

Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz, pok. nr 18 

 Termin składania ofert: 19 sierpnia 2008r. do godz. 10.30 

 Termin otwarcia ofert: 19 sierpnia 2008r. o godz. 11.00 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

2. Tryb otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz 

adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 

informacje dotyczące ceny oferty.  

3. Ocena ofert.  
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w 

SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.  

XIX. Tryb zawarcia umowy:  

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż  

7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później 

niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty 

określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone 

wybranemu wykonawcy. 

XX. Środki odwoławcze: 

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie 

postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

poz. 177) przepisów, przysługują środki odwoławcze: 

 protest (art. 180 - 183 ustawy), 
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XXI. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177) oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 

 

Wykaz załączników:  

 

1. Formularz oferty zał. nr 1 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

…………………………………… 

Wąsosz dnia 2008-08-01 
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Załącznik Nr 1 

do SIWZ. 
 

O F E R T A 
 
 

Do:   

_____________________________ 

/Zamawiający/ 

 

_____________________________ 

 

Nazwa i adres oferenta:   ..................................................................................... 
 

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

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

Przedmiot oferty:……………….............................................................................. 
 
…….......................................................................................................................... 

Cena oferty:  

a) bez podatku VAT: ..................................................................................... 
 

b) z podatkiem VAT: ..................................................................................... 
 

1. Usługę wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego: 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 

wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miejscowość i data       podpis oferenta 
 
 
 
 
 


