
,Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016  

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Elblągu  
z siedzibą  

 
ul. 1 Maja 1 

82-300 Elbląg 

NIP 578-10-73-260 

REGON 280033175 
 

 

S P E C Y F I K A C J A 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity  

(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego.  
Podstawa prawna: art. 39 – 46 Ustawy. 

 

Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego: 

 

„Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1, w tym do 6 miejsc na 

wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym z kalectwami sprzężonymi, dla 

uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu” 
 

Wartość szacunkowa: powyżej 30 000 euro. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone: 

 

na stronie internetowej w dniu 20.12.2016r 

w siedzibie zamawiającego w Elblągu w budynku przy ulicy 1 Maja 1w dniu 20.12.2016r 

w Biuletynie Zamówień Publicznych poz. nr  370287-2016 z dnia 20.12.2016r. 

 

Termin składania ofert: 28.12.2016r. do godziny 12.00 

Termin otwarcia ofert:   28.12.2016r. o godzinie 12.30 
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Dział A 

 

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zostanie wybrany, w przeprowadzonym 

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

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

z późn. zm.) ogłoszeniem o zamówieniu i postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

Rozdział 1 Nazwa oraz adres zamawiającego  

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Elblągu 

z siedzibą ul. 1 Maja 1 

82-300 Elbląg 

 

Rozdział 2 Tryb udzielenia zamówienia  

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, tj. przetarg nieograniczony powyżej 

kwoty 30.000 tysięcy euro. 

 

Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia  

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu/autobusu o następujących parametrach: 

 

Lp. Wyszczególnienie J.m. Wymagania 

1.  
Autobus, fabrycznie nowy, nieużywany, bez 

wad 
Szt. 1 

2.  Rok produkcji rok 2016/17 

3.  Ilość miejsc osoby 19+1 lub większy 

4.  

Kolor nadwozia z zastrzeżeniem, że jest to 

kolor lakieru  

(Zamawiający nie dopuszcza oferowania 

pojazdu oklejonego folią) 

- 

Biały 

Silnik 

5.  Rodzaj silnika - Diesel 

6.  Moc silnika KM min 150 

7.  

Norma emisji zanieczyszczeń (spalin): 

tlenków azotu, cząstek stałych, 

węglowodorów 

- 

min euro 6 

Emisja dwutlenku węgla g/km wg norm 

8.  Przepływowy podgrzewacz paliwa - TAK 

9.  Filtr paliwa z separatorem wody - TAK 

10.  Dogrzewacz silnika - TAK 

11.  

Pojazd musi posiadać odpowiednie 

homologacje i certyfikaty dopuszczające 

rejestrację na terenie Polski, oraz w 

pozostałych krajach Unii Europejskiej i poza 

unijnych EC 2007/46. 

- 

TAK 

Napęd 

12.  Skrzynia biegów automatyczna z - TAK 
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przeniesieniem napędu  na tylne koła 

bliźniacze 

13.  Sprzęgło suche - TAK 

14.  Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy - TAK 

15.  Asystent ruszania pod górę - TAK 

Układ hamulcowy 

16.  
Hydrauliczny system zapobiegający 

blokowaniu kół podczas hamowania 
- 

TAK 

17.  
System zapobiegający poślizgowi kół 

podczas przyspieszania i podczas hamowania 

silnikiem 

- 

TAK 

18.  
Korektor siły hamowania, elektronicznie 

dozujący moc hamowania na poszczególne 

koła. 

- 

TAK 

19.  
Układ hamulcowy dwuobwodowy, 

hydrauliczny ze wspomaganiem 
- 

TAK 

20.  
Hamulce tarczowe przednie i tylne 

wentylowane 
- 

TAK 

21.  Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych - TAK 

22.  
Kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie 

regulowana 

- 

 

TAK 

23.  Przekładnia z blokadą koła kierownicy - TAK 

24.  Wspomaganie układu kierowniczego - TAK 

Podwozie 

25.  Koła i ogumienie  Szt. 6 

26.  Pełnowymiarowe koło zapasowe Szt. 1 

27.  Opony letnie z felgami, 

 

 

Szt. 

6 

28.  Chlapacze przednich i tylnych kół Szt. 4 

29.  Rozstaw osi cm min 4400 

30.  Długość cm dowolna 

Nadwozie 

31.  Rozmiary: 

- wysokość 

- szerokość 

  

2850 

Max 2000 bez lusterek 

32.  Podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną  

- 

TAK 

33.  Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego  

szyby  dwuwarstwowe, panoramiczne, 

przyciemniane  fabrycznie szyby boczne + 

tylne w drzwiach 

 

 

- 

TAK 

34.  Zasłonki okien na prowadnicach  TAK 

35.  Szyba przednia ze szkła klejonego z osłoną 

przeciwsłoneczną dla kierowcy i pilota, 

ewentualnie roleta  

 

- 

TAK 

36.  Młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy 

wyjściach ewakuacyjnych 

- TAK 

37.  Platforma wewnętrzna rozkładana na - TAK 
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siłownikach z możliwością szybkiego 

demontażu lub inne rozwiązanie ( z 

wykluczeniem rozkładanych najazdów 

teleskopowych) 

 

38.  Uchwyty do mocowania wózków 

inwalidzkich w systemie szynowym 

 TAK 

39.  Komplet atestowanych pasów ze zwijaczami 

zabezpieczających wózki inwalidzkie i 

pasażerów w nich siedzących 

kpl. 6 

40.  Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa ze 

zwijaczami na wszystkie fotele pasażerów i 

kierowcy 

- TAK 

41.  Fotele w systemie szynowym klasy 

turystycznej z podłokietnikami, rozsuwane i z 

rozkładanym oparciem - pełna regulacja, 

osobno wpinane (kolor pomarańcz łączony z 

czarnym lub ciemny brąz)- do uzgodnienia 

po stronie zamawiającego 

 

- 

TAK 

42.  Składane siedzenie fotela pilota z 

podnoszonym siedziskiem i podłokietnikami, 

skóra lub eco skóra (kolor pomarańcz 

łączony z czarnym lub ciemny brąz)- do 

uzgodnienia po stronie zamawiającego 

 TAK 

43.  Komfortowe siedzenie kierowcy regulowane 

z dodatkowym podłokietnikiem i zagłówkiem 

skórzane lub eco skóra (kolor pomarańcz 

łączony z czarnym lub ciemny brąz)- do 

uzgodnienia po stronie zamawiającego 

- TAK 

44.  Pokrycie ścian, słupków, sufitu tapicerką 

miękką, niepalną z izolacją dźwiękowo – 

termiczną (kolor beżowy) 

 

- 

TAK 

45.  Ogrzewanie konwektorowe niezależne od  

pracy silnika  prawa i lewa strona pojazdu od 

przodu pojazdu do tylnych nadkoli sterowane 

elektronicznie 

KW Min 5 KW 

46.  Uchwyty ułatwiające wsiadanie 

zamontowane przy drzwiach wejściowych 

- TAK 

47.  Poręcz zabezpieczająca, znajdująca się przed 

fotelem zamontowanym przy drzwiach 

wejściowych 

- TAK 

48.  Obniżenie wejścia dla pasażerów wraz z 

przedłużeniem drzwi  przeszklonych 

elektrycznych uchylnych- oświetlenie stopnia 

- TAK 

49.  Półki górne na bagaż podręczny z 

wykluczeniem wejścia (drzwi elektryczne i 

kierowcy) oraz od nadkoli tylnych do końca 

pojazdu 

- TAK 

50.  Oznakowanie pojazdu emblematami 

informującymi o przewozie osób 

niepełnosprawnych (z przodu i z tyłu 

 

Szt. 

2 
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autobusu „magnetyczne”) 

51.  Szyba za kierowcą - TAK 

52.  Szyba elektryczna w drzwiach przednich 

kierowcy. 

- TAK 

53.  Szyberdach mechaniczny z wyjściem 

awaryjnym 

- TAK 

54.  Wewnętrzne oświetlenie centralne + 

dodatkowe oświetlenie LED z regulacją siły 

oświetlenia 

 

- TAK 

55.  Oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego - TAK 

56.  Lusterka elektryczne i podgrzewane z 

szerokim kątem widzenia w kolorze 

nadwozia lub nakładkami chromowanymi 

- TAK 

57.  Drzwi boczne przeszklone z ogrzewaną szybą 

z prawej strony obok kierowcy otwierane 

elektrycznie przyciskiem przy pulpicie 

kierowcy oraz za pomocą fal radiowych 

(pilot). Uchylne na zewnątrz do tyłu pojazdu 

Szt. 1 

58.  Poduszka powietrzna Szt. 1 lub więcej 

59.  Tachograf cyfrowy - TAK 

60.  
 

Monitor LCD x2, Radio CD/DVD/MP3/ 2 

DIN z nawigacją i z wyświetlaniem obrazu z 

kamery cofania + wodoodporna kamera 

cofania z liniami pomocniczymi, lampą IR, 

włączana automatycznie przy biegu R oraz 

włącznik manualny+ czujniki zbliżeniowe z 

przodu pojazdu  

- TAK 

61.  Klimatyzacja dachowa z rozprowadzaniem w 

półce indywidualnie dla każdego pasażera, 

kierowcy i pilota o mocy min 15 kW (płaski 

dach wewnątrz pojazdu),  osobna 

klimatyzacja dla kierowcy ( oryginalna) 

kW Minimum 15 kW 

62.  Trzecie światło stop - TAK 

63.  Tempomat - TAK 

                                                       Zabezpieczenie pojazdu 

64.  Immobilzer - TAK 

65.  Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od 

wewnątrz 

- TAK 

66.  Zamek centralny z możliwością otwarcia z 

pilota zamontowanego przy kluczyku 

- TAK 

67.  Apteczka autobusowa  TAK 

68.  Trójkąt ostrzegawczy wystawiany na 

zewnątrz pojazdu 

szt. 1 

69.  Atestowane i ważne gaśnice - TAK 

70.  Zestaw podręcznych narzędzi kpl 1 

71.  Kamizelka odblaskowa szt. 2 

Certyfikaty, homologacje, serwisy i gwarancje 

72.  Autobus musi być objęty co najmniej 24-  TAK 
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miesięcznym okresem gwarancji, z 

zachowaniem gwarancji producenta pojazdu 

bazowego, bez limitu kilometrów, oraz 

podczas awarii producent winien zapewnić 

pojazd zastępczy w ciągu 12h od zgłoszenia 

awarii. 

73.  Homologacja 100 km/h  TAK 

74.  Gwarancja: 

• na podzespoły mechaniczne, elektryczne i 

elektroniczne  bez limitu przejechanych 

kilometrów 

• na wady powłoki lakierniczej bez limitu 

przejechanych kilometrów  

• na perforację nadwozia i podwozia  bez 

limitu przejechanych kilometrów 

• Autoryzowany serwis nie może 

znajdować się więcej niż 100 km od 

siedziby zamawiającego 

  

 

 

Min. 24 m-ce 

 

 

Min. 24 m-ce 

 

 

Min. 120 m-cy 

75.  Homologacja wystawiona zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym 

oraz spełniająca wymogi europejskiej normy 

czystości spalin min. EURO 6. 

 TAK 

76.  Autobus musi spełniać wymagania 

techniczne przewidziane przez obowiązujące 

w Polsce przepisy prawne dla autobusów  

poruszających się po drogach publicznych, w 

tym warunki techniczne wynikające z ustawy 

Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń 

wykonawczych do ustaw oraz może być 

wykorzystywany do przewozu osób 

niepełnosprawnych w tym osób na wózkach 

inwalidzkich ( 2 z rozszerzeniem do 6 

wózków) 

 TAK 

77.  Autobus musi posiadać na wszystkie 

zastosowane materiały i wyposażenie 

odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać normy 

i przepisy o przewozie osobowym oraz 

przewozie osób niepełnosprawnych 

 TAK 

78.  Ubezpieczenie OC, AC (na wartość pojazdu), 

NNW  

 TAK 

 

Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych  

i wyposażeniu. 

 

 

3.2 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (dział B pkt 20 SIWZ) 

 

3.3 Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 

 

      Główny przedmiot: CPV-34.12.10.00-1 
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Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia  

 

Wykonanie zamówienia - do dnia 30.01.2017r. 

 

Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art. 22 ust.1 Ustawy,  

a mianowicie: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potrzeby 

wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się posiadania uprawnień specjalnych. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stosownie do 

art. 22 ust.1 Ustawy. Niezłożenie oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje 

wykluczenie z postępowania. 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na 

podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw. Niezłożenie ww. dokumentu, 

spowoduje wykluczenie z postępowania. 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się 

posiadania uprawnień specjalnych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie 

złożonego oświadczenia stosownie do art. 22 ust.1 Ustawy. Niezłożenie oświadczenia o 

spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania. 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Na potrzeby 

wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga się posiadania uprawnień specjalnych. 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stosownie do 

art. 22 ust.1 Ustawy. Niezłożenie oświadczenia o spełnieniu warunku, spowoduje 

wykluczenie z postępowania. 

 

Rozdział 6 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

6.1. Sporządzony druk oferty przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku  

nr 1 do SIWZ Formularz Oferty. 

 

6.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony 

został przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ Zamawiający wymaga następujących 

oświadczeń i dokumentów: 

 

6.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem 

treści przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ. 

6.2.2. Wykaz wykonanych dostaw ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z wzorem treści przedstawionym  

w załączniku nr 3 do SIWZ. 
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6.2.3. Poświadczenie lub w przypadku gdy uzyskanie poświadczenia jest niemożliwe  

z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym - oświadczenie Wykonawcy 

potwierdzające, że dostawy określone w pkt. 6.2.2. zostały wykonane należycie. 

 

 6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 

Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 

6.3.1 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

6.3.2 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

6.3.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

6.3.4. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem treści 

przedstawionym w załączniku nr 4 do SIWZ. 

6.3.5. Oświadczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z wzorem treści 

przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ. 

 

6.4. Zgodnie z  art. 26 ust. 2d Ustawy: „Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust.2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 

stosuje się.”, zatem złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą listy podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy 

do grupy kapitałowej jest dokumentem wymaganym przez Zamawiającego (zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

6.5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 

umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za 

wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  
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Podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 

publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 

woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału.  

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 

występującym jako pełnomocnik. 

 

6.6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający 

zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 7 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

 

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

 

7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem 

odbioru. 

 

7.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 

wyjaśnień, nie później niż dwa dni, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia połowy wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 28.12.2016r godz. 12.00. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpatrywania. 

 

7.6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg 

terminu składania wniosków przez Wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 

 

7.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 

 

7.8. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

7.9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zamieści zmiany niezwłocznie na stronie internetowej oraz przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 

 

7.10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na 
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wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

7.11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 

 

 Beata Peplińska- Strehlau   512 116 413 

 Arkadiusz Kozłowski   793 205 302 

 

adres e-mail:     zk.elblag@psoni.org.pl 

 

Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 9 Termin związania ofertą 

 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do 30.01.2017r. włącznie. 

 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Rozdział 10 Opis sposobu przygotowania oferty  

 

10.1.Oferta musi zawierać: 

a. wypełniony formularz ofertowy, 

b. dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia potwierdzające spełnianie przez 

Wykonawców warunków udziału w postępowaniu  (wymienione w rozdziale 5 i 6 SIWZ), 

c. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, 

d. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument 

stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia. 

 

10.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, nie dopuszcza się składnia ofert częściowych. 

 

10.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

10.5. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami 

oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały. 

 

10.6. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do 

podpisywania oferty. 

 

10.7. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią dodatki do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, a wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone  

w kolejności wskazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

 

10.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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10.9. Oferty należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą  

i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej tytułem: 

 

„Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1, w tym do 6 miejsc na wózki inwalidzkie/ 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z kalectwami 

sprzężonymi, dla uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu” 
Nie otwierać przed dniem  28-12-2016 r. godz. 12.30 

 

Dokumentacja powinna być przesłana listownie za potwierdzeniem odbioru lub złożona  

w siedzibie Zamawiającego. 

 

10.10. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe 

zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

10.11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 

pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty  

z dopiskiem ZMIANA OFERTY. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA OFERTY 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 

10.12. W przypadku złożenia przez wykonawcę wycofania oferty przed dniem otwarcia ofert, 

koperta powinna zostać oznakowana dopiskiem WYCOFANIE OFERTY. W tym przypadku 

koperta z ofertą jak również koperta oznaczona jako WYCOFANIE OFERTY nie będą 

otwierane i zostaną komisyjnie zniszczone w dniu otwarcia ofert. 

 

Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.12.2016r. do godziny 12.00  

w Elblągu przy ulicy 1 Maja 1 w sekretariacie Biura Obsługi Placówek pierwsze piętro 

budynku. 

 

11.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej 

otwierania. 

 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2016r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego. 

 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

11.5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

11.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

11.7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający na jego 

wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. 
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11.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub  

dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

11.9. Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 

Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 

12.1. Cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania 

Umowy. 

 

Rozdział 13 Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 

 

13.1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób: 

 

L.p. Nazwa kryterium Punkty Waga 

1 Cena pojazdu Max 100 40 

2 Ocena właściwości techniczno -eksploatacyjnych Max 100 30 

3 Termin dostawy Max 100 30 

 

Cena oferty będzie oceniona według poniższego wzoru: 

 

  Wp1 =  (Cn./ Cb.)  x  Rx 

 

Wp1 – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 

Rx - ranga w ocenie, tj. 100 pkt 

Cn. - cena najkorzystniejszej oferty 

Cb. – cena oferty badanej 

 

Ocena własności techniczno-eksploatacyjnych 

 

L.p. Wyszczególnienie Max. liczba 

punktów 

Metodologia 

oceny 

1. Moc silnika określona w koniach mechanicznych 

KM 

6 150-180 0 

180-210 6 

2. Pojemność skokowa silnika 6 2000-2499 0 

2500-3000 6 

3. Zderzaki i listwy w kolorze nadwozia 6 Nie 0 

Tak 6 

4. Światła przeciwmgielne przednie w zderzaku + 

światła do jazdy dziennej LED 

6 Nie 0 

Tak 6 
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5. Gniazda 230v min 4szt.+ przetwornica 6 Nie 0 

Tak 6 

 

Ilość punktów w kryterium własności techniczno-eksploatacyjnych = (suma punktów z pozycji 

od 1 do 5 dla ocenianej oferty). 

 

Ocena terminu dostawy  

 

 

13.2 Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów 

według wskazanego kryterium oceny ofert. 

13.3 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

13.4. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

13.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ  

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

 

Rozdział 14 Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy 

 

14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu Zamawiający 

poinformuje Wykonawców o: 

 

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne; 

 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 

14.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

L.p. Wyszczególnienie Max liczba punktów Metodologia oceny 

1. Termin dostawy 30 10.01.2017r 15 

20.01.2017r 10 

30.01.2017r 5 
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14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

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

niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

 

14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 16 Wzór umowy  

 

16.1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania  

o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy 

stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert. 

 

16.2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian  

w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

 

16.2.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

16.2.2 Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

 

16.3. Zmiany o których mowa w ust. 16.2.2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem 

złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego. 

 

Rozdział 17 Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia  

 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym 

jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

 

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 

 

17.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której 

jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

17.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
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17.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na 

stronie internetowej. 

 

17.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.4 i 5 wnosi się w terminie  

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

17.7. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

 

17.8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub Postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 

zwanych dalej „orzeczeniem”. 

 

17.9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem  

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w Rozdziale 7 ust. 3 

SIWZ. 

 

17.10. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na 

której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 

wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

 

17.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie  

3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes  

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,  

a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

 

17.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

 

17.13. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać  

w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem 

zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez 

Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie. 
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17.14. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi 

się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

 

17.15. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, 

powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

 

17.16. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 10 niniejszego rozdziału SIWZ, 

nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego 

wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub Sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy. 

 

17.17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jaki i skutki dla 

jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy. 

 

17.18. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą 

pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 

 

17.19. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje 

skarga do Sądu. 

 

DZIAŁ B 

 

Rozdział 18 Oferta częściowa oraz opis części zamówienia  

 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Rozdział 19 Umowa ramowa  

 

19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 
Rozdział 20 Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  

 

20.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

Rozdział 21 Opis i warunki oferty wariantowej  

 

21.1. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej. 

 

Rozdział 22 Poczta elektroniczna oraz strona internetowa zamawiającego  

 

22.1. Strona internetowa jest stroną własną Zamawiającego i ma następujący adres: 

www.elblag.psouu.org.pl 

 

22.2. Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, informacje: zk.elblag@psouu.org.pl lub zk.elblag@psoni.org.pl 

mailto:zk.elblag@psouu.org.pl
mailto:zk.elblag@psoni.org.pl
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22.3. SIWZ dostępna na stronie internetowej: www.elblag.psouu.org.pl 

 

Rozdział 23 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą 

 

23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne  

w walutach obcych. 

 

23.2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

23.3. Zapłata należności za  odebrany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od 

dostarczenia do Zamawiającego faktury wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym, 

podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

Rozdział 24 Aukcja elektroniczna  

 

24.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym 

postępowaniu o zamówienie publiczne. 

 

Rozdział 25 Zwrot kosztów udziału w postępowaniu  

 

25.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu  

o zamówienie publiczne. 

 

Rozdział 26 Określenie wymagań gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia będą brały 

udział osoby bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne 

 

26.1. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji 

świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych 

wymagań w tym zakresie. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

Nr 1 – formularz oferty, 

Nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 3 – wykaz wykonanych dostaw 

Nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Nr 5 – wzór oświadczenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. 

Nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 

Nr 7 – wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

 

Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016 

 

 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

„Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1/, w tym do 6 miejsc na 

wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym z kalectwami sprzężonymi, dla 

uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu” 
 

 

Data ……………………………. 

 

Do ……………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

(nazwa i adres zamawiającego) 

 

 

Ofertę przetargową składa: 

 

Nazwa wykonawcy (wykonawców)  

 

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

 

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

 

(adres) 

 

Ja/My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

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

 

(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców) 

 

 

1. SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na 

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

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

marka ……………………………………………………………………...................... 

model ……………………….……………………………………………...................... 

rok produkcji ……………………………………………………………..................... 

nr nadwozia …………………………………………………………………………… 

kolor …………………………………….…………………………………………….. 
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spełniający warunki techniczne, warunki gwarancji oraz posiadający wyposażenie 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i uznaję* / uznajemy* się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

3. OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

cenę netto …............................ zł (słownie złotych: …..........................................) 

 

plus podatek od towarów i usług VAT …....... % w kwocie …............................. zł 

(słownie złotych: …….............................................................................................) 

 

cenę brutto …............................ zł (słownie złotych: …........................................) 

 

zgodnego z załączonymi parametrami stanowiącymi integralną część SIWZ. 

 

4. ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia  

w terminie nie późniejszym niż .........dni od dnia podpisania umowy. 

 

ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji 

jakości zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

5. ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do usunięcia wad i usterek  

na zasadach określonych prawem oraz w umowie o zamówienie publiczne. 

 

6. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że oferowany przedmiot zamówienia jest 

fabrycznie nowy, kompletny, posiada wymagane prawem świadectwo homologacji, kartę 

pojazdu, atesty i certyfikaty oraz odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję 

obsługi w języku polskim; książkę gwarancyjną; książkę przeglądów serwisowych, atesty, 

certyfikaty czy dopuszczenia na wyposażenie dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych 

oraz na wyposażenie dodatkowe nieobjęte dokumentacją autobusu). 

 

7. AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* warunki płatności określone przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ* / ZREALIZUJEMY* sami* / przy udziale niżej 

wymienionych podwykonawców*: 
 

a)…............................................................................................................... 

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

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

(nazwa (firma) podwykonawcy, zakres i wartość powierzonych czynności) 

 

b).................................................................................................................. 

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

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

(nazwa (firma) podwykonawcy, zakres i wartość powierzonych czynności) 
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9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki* / konsorcjum* dla potrzeb realizacji 

niniejszego zamówienia jest następujący***: …................................................................... 

 

10. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów 

zawartych w ofercie na stronach od nr …..... do nr …..... – niniejsza oferta oraz wszelkie 

załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

11. OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru 

umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję* / 

zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszej oferty należy kierować na 

adres: ...................................................................................................................... 

 

13. OFERTĘ niniejszą składam* / składamy* na …....... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralna część są: 

a) …............................................................................................................... 

b) …............................................................................................................... 

c)…................................................................................................................... 

d)…............................................................................................................... 

e)…............................................................................................................... 

f)…................................................................................................................ 

 

15. WRAZ Z OFERTĄ składam* / składamy* następujące oświadczenia / zaświadczenia i 

dokumenty: 

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

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

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

 

 

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

    

miejscowość / data                podpis i pieczątka 

Wykonawcy/Wykonawców 

 

* niepotrzebne skreślić, 

** w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i 

dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum,  

*** wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub 

konsorcja. 
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Załącznik nr 2 

 

Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016 

 

 

 

 

 

 

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

       pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1/, w tym do 6 miejsc na 

wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z kalectwami 

sprzężonymi, dla uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu”  
 

 

 

Nazwa Wykonawcy : 

………………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………. 

 

Adres Wykonawcy : 

………………………………………………………………………………………… 

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

 

oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 907 ze 

zm.) tzn.: 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiada wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

 

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

Data i podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016 

 

 

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

         pieczęć Wykonawcy 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1/, w tym do 6 miejsc na 

wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z kalectwami 

sprzężonymi, dla uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu” 
 

Nazwa Wykonawcy : 

………………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………………. 

 

Adres Wykonawcy : 

………………………………………………………………………………………… 

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

 

przedstawiam wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  

z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodu 

potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

Lp. Przedmiot wykonanej dostawy Data dostawy Wartość przedmiotu dostawy 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

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

Data i podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016 

 

 

 

 

 

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

         pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1/, w tym do 6 miejsc na 

wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z kalectwami 

sprzężonymi, dla uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu” 
Nazwa Wykonawcy : 

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

………………………………………………………………………………. 

 

Adres Wykonawcy : 

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

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

 

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

 

 

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

Data i podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 

Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016 

 

 

 

 

 

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

        pieczęć Wykonawcy 

 

 

Oświadczenie 

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji 

działalności gospodarczej 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1/, w tym do 6 miejsc na 

wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z kalectwami 

sprzężonymi, dla uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu”  
 

Nazwa Wykonawcy : 

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

………………………………………………………………………………. 

 

Adres Wykonawcy : 

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

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

 

oświadczam, że: 

a)   w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji ani upadłości*
 

b) po ogłoszeniu upadłości zawarty został układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*   
 

c) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

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

Data i podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 

Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016 

 

 

 

 

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

         pieczęć Wykonawcy 

 

Oświadczenie  

dla podmiotów należących do grupy kapitałowej 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Dostawa autobusu 20 osobowego/19+1/, w tym do 6 miejsc na 

wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z kalectwami 

sprzężonymi, dla uczestników placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu”  
 

Nazwa Wykonawcy : 

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

………………………………………………………………………………. 

 

Adres Wykonawcy : 

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

oświadczam, że zgodnie z art. 26, ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), wraz z ofertą, składam listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 (podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub wpisać nie dotyczy) 

 

  

      

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

Data i podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

Oświadczam, zgodnie z art. 26, ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), że nie należę do grupy 

kapitałowej. 

 

      

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

Data i podpis  

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy* 

 

*w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wypełnia pierwszą część 

oświadczenia i ją podpisuje, a nie składa drugiego podpisu. 
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Załącznik nr 7 

 

Znak sprawy: PSONI-ZP-01/2016 

 

UMOWA......./wzór/ 

 

zawarta w dniu……….. w Elblągu  w pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu z siedzibą w Elblągu ul. 1 Maja 1 

reprezentowanym przez: 

Przewodnicząca Zarządu Koła  - Beata Peplińska-Strehlau  

Sekretarzem Zarządu Koła   - Marzenna Wrzosek  

- zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym” 

a : 

………………………………………… 

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych): „Dostawa autobusu 20 

osobowego/19+1/, w tym do 6 miejsc na wózki inwalidzkie/ przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym z kalectwami sprzężonymi, dla uczestników placówek Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu” została 

zawarta umowa, której integralną częścią jest SIWZ stanowiący załącznik do niniejszej 

umowy, następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego pojazdu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych spełniającego wymogi i parametry 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w ust. 1 jest fabrycznie nowy, wolny 

od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem 

niego żadne postępowanie. 

§ 2 

1. Termin dostawy samochodu objętego umową ustala się na dzień 30.01.2017r. 

 

§ 3 

Zgodnie z przedłożoną ofertą strony ustalają następujące warunki płatności: 

1. Strony ustalają łączną cenę za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości: 

- netto    …………… zł ,  

słownie:........................................................................................................................................... 

- podatek VAT 23 %   ……………zł, 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

- brutto:    ……………zł,  

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierająca całkowitą zapłatę 

za przedmiot zamówienia. 
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§ 4 

1. Zapłata za realizację przedmiotu umowy w wysokości określonej w § 3 nastąpi w ciągu 30 

dni od otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonym 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w §5 i §6, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze usterek i wad. 

2. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia 

awarii w miejscu postoju samochodu, a zakończenie naprawy wyniesie maksymalnie 3 dni 

robocze od daty jej rozpoczęcia.  

3. W przypadku nie przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w w/w terminie 24 godzin 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% ogólnej wartości brutto za 

każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się 

w terminie uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  

 

§ 6 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną  między stronami będą kary umowne. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a ) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego. 

3. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, 

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Zamawiający płaci Dostawcy kary umowne : 

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 5% 

wynagrodzenia umownego. 

3. Strony ustalają, że wymienione wyżej wyrażenie "wynagrodzenie umowne” stanowi  

wartość netto zadania określoną w § 3. 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na samochód na 2 lata i bez limitu przejechanych km.  

3. Wykonawca oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 100 km od 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego pisemnie o gotowości 

przedmiotu umowy do odbioru co najmniej na 3 dni przed datą odbioru.  

2. Wraz z przedmiotem umowy należy dostarczyć kompletną dokumentację techniczną 

samochodu w szczególności:  

Instrukcja obsługi – 1 szt. w języku polskim, Książka gwarancyjna – 1 szt. w języku polskim, 

Książkę pojazdu, Świadectwo homologacji, Komplety kluczyków- min. 2 szt. 
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§ 9 

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń  wynikających z niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu po uzyskaniu zgody Stron, pod rygorem 

nieważności. 

2. Nieważna jest zmiana postanowień Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność tych zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

 

§ 10 

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 

zamiar odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

2. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku, o którym mowa w art. 145 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 ze zm.). 

3. Zamawiający może, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, odstąpić od 

umowy, jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie dotrzymał terminu sprzedaży. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca, 

w inny niż w ust. 2 sposób, rażąco naruszy postanowienia umowy, niezależnie od zaistnienia 

przesłanek z art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 11 

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony są 

zobowiązane wyczerpać drogę postępowania polubownego. 

2. Uzasadnione roszczenie Dostawcy w stosunku do Zamawiającego, jak również 

Zamawiającego w stosunku do Dostawcy powinno być skierowane na piśmie, który jest 

obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Dostawca 

jak i Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

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

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie  

7 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcy; 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca; 

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 

f) zawieszenia działalności firmy Wykonawcy. 

 

§13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy  

i 1 egz. dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJCY 


