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I. Informacja o Zamawiającym
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile,
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS: 0000087816,
w imieniu którego działa Wiesława Rataj - Prezes Stowarzyszenia,
ul. Węglowa 9
64 - 920 Piła
województwo wielkopolskie
powiat pilski
tel. 67 214 43 40
faks 67 214 43 47
e-mail: administracja@zaz.pila.pl
NIP : 764-23-59-290
Regon : 572056428
II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami
1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
 Irena Wiśniewska
 Ryszard Dąbrowski – konsultant ds. zamówień publicznych w sprawach formalnych.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, formie faksu i elektronicznej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
faksem na numer jw. lub e-mailem na adres administracja@zaz.pila.pl: . Każda ze Stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; przesłanie dokumentu e-mailem bez
względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane, tj.
wysłane i otrzymane w tej samej chwili.
3. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: 271.1/2S.2014.
Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane
oznaczenie.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ), kierując swoje zapytania w formie
podanej w pkt. 2.
5. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie
udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz
zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile ( dalej SPH ).
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których
mowa w pkt. 4 i 5.
8. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej www.zaz.pila.pl, a w wersji
elektronicznej na CD można odebrać nieodpłatnie u p. Ireny Wiśniewskiej w siedzibie
Zamawiającego.
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9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
10. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ( dalej BZP ) lub
Specyfikacji. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej, a także doręczy
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ.
11. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian.
12. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 10, będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o
czas niezbędny do ich wprowadzenia.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji
elektronicznej.
III. Tryb udzielenia zamówienia
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz,
w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46
ustawy Pzp. dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przepisy prawne regulujące przygotowanie zamówienia:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm.);
2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( teks jednolity Dz. U. z 2005r. nr
108, poz. 908 z p. zm.);
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96, poz. 559).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
34.13.61.00-0 Lekkie samochody półciężarowe
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych jeden typu furgon, a drugi mały samochód ciężarowy typu kombivan.
Każdy dostarczany samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2014, kompletny i
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wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).
Każdy samochód musi posiadać aktualną homologację ciężarową wystawioną zgodnie z art. 68
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 108
poz. 908 z późn.zm.) oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części :
Część Nr 1 – dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 3 osób z kierowcą typu furgon,
Część Nr 2 – dostawa samochodu ciężarowego małego typu kombivan.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Ocena ofert będzie dokonywana odrębnie dla każdej z części. Podstawą oceny ofert za każdą z
części jest kryterium określone w rozdziale XIII.
Warunkiem złożenia oferty częściowej jest :
1) oferta częściowa musi obejmować pełny zakres rzeczowy przewidziany dla danej części,
2.1 Specyfikacja techniczna samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, ze
skrzynią ładunkową i przewozu 3 osób z kierowcą typu furgon :
1) Układ napędowy na oś tylną – oś napędowa bliźniacza:
- Układ silnika rzędowy,
- Rodzaj silnika turbo diesel Common rail,
- Pojemność silnika (ccm) min. 1900 - max 2500,
- Moc (kW) min. 81 - max 105,
- Skrzynia biegów min. 5-cio stopniowa, manualna,
- Emisja spalin EURO 5,
2) Nadwozie z podwójną kabiną 4-ro drzwiowe i skrzynią ładunkową z zabudową
plandekową:
- Całkowita długość pojazdu ze skrzynią ładunkową wydłużoną (mm) max 6300,
- Ładowność skrzyni ładunkowej 1000 – 1300 kg,
- Masa własna do 3,5 t,
- Szerokość skrzyni ładunkowej (mm) max 2200,
- Konstrukcja skrzyni i burt aluminiowe,
- Wysokość burt (mm) 400,
3) Zawieszenie:
- Zawieszenie przednie Kolumny Mac Phersona lub niezależne,
- Zawieszenie tylne resory paraboliczne/amortyzatory gazowe,
4) Hamulce:
- Oś przednia tarczowe,
- Oś tylna tarczowe,
5) Wyposażenie samochodu:
- Poduszka powietrzna kierowcy,
- Wspomaganie kierownicy,
- Immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie,
- Autoalarm,
- System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania (ABS),
- System elektronicznej kontroli stabilności toru jazdy (ESP),
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- Koło zapasowe pełnowymiarowe,
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów,
- Fartuchy przeciwbłotne z przodu i z tyłu,
- Fabryczny radioodtwarzacz z CD,
- Dodatkowe pokrowce na wszystkie siedzenia,
- Klimatyzacja manualna,
- Dodatkowy zestaw kół z oponami zimowymi o rozmiarze zgodnym z zaleceniami
producenta,
- Elektrycznie podnoszone przednie szyby boczne,
- Światła przeciwmgielne,
- Centralny zamek sterowany pilotem,
- Dodatkowe niezależne ogrzewanie powietrzne,
- Komplet dywaników gumowych dla kierowcy i wszystkich pasażerów.
6) Kolor nadwozia: biały lub granatowy
7) Kolor plandeki: srebrny
8) ubezpieczenie pojazdu : OC + NNW + AC
2.2 Specyfikacja techniczna samochodu ciężarowego małego
1) Układ napędowy na przednią oś :
- Rodzaj silnika – benzynowy z fabryczną instalacją LPG ,
- Pojemność silnika (ccm) min. 1400 - max 1900, 16V, 4-cylindrowy,
- Moc (kW) min. 55 - max 110,
- Skrzynia biegów 5-cio stopniowa, manualna,
- Emisja spalin EURO 5,
2) Nadwozie w pełni kryte, kabina połączona z przedziałem ładunkowym, typ kombivan,
- samochód do przewozu m.in. żywności, produktów o wysokim standardzie higieny,
- Ładowność skrzyni ładunkowej 600 – 700 kg,
- liczba miejsc w kabinie – 2 + 3,
- Masa własna : 1100 – 1300 kg,
- ilość drzwi – 3 lub 4-5,
- Wysokość : 170 – 185 cm,
3) Zawieszenie:
- Zawieszenie przednie Kolumny Mac Phersona lub niezależne,
- Zawieszenie tylne amortyzatory gazowe,
4) Hamulce:
- Oś przednia tarczowe,
- Oś tylna tarczowe,
5) Wyposażenie samochodu:
- Poduszka powietrzna kierowcy,
- Wspomaganie kierownicy,
- Immobiliser – elektroniczny, włączany samoczynnie,
- Autoalarm,
- System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania (ABS),
- System elektronicznej kontroli stabilności toru jazdy (ESP),
- Koło zapasowe,
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów,
- Fabryczny radioodtwarzacz z CD,
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- Dodatkowe pokrowce na wszystkie siedzenia,
- Klimatyzacja manualna,
- Dodatkowy zestaw kół z oponami zimowymi o rozmiarze zgodnym z zaleceniami
producenta,
- Elektrycznie podnoszone przednie szyby boczne,
- Światła przeciwmgielne,
- Centralny zamek sterowany pilotem,
- Dodatkowe niezależne ogrzewanie powietrzne,
- Komplet dywaników gumowych dla kierowcy i pasażera.
- Kolor nadwozia: srebrny lub biały lub granatowy
- Ubezpieczenie pojazdu : OC + NNW + AC
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia.
1) Każdy samochód będący przedmiotem zamówienia musi charakteryzować się następującymi
parametrami:
a) zużycie energii przez samochód wyznaczone w jeździe mieszanej – obliczone zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 96 poz. 559)
nie może wynosić więcej niż 270 MJ/100 km dla samochodu typu furgon i 200 MJ/100 km dla
samochodu kombivan,
b) samochód musi spełniać wymagania normy Euro 5 pod względem emisji zanieczyszczeń:
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów.
2) Miejsce dostawy samochodu: siedziba Zamawiającego. Przed realizacją zamówienia Wykonawca
skontaktuje się z Zamawiającym, celem uzgodnienia konkretnego terminu dostawy.
3) Wykonawca poniesie koszty dostawy i rozładunku.
4) Do czasu przekazania przedmiotu zamówienia, tj. protokolarnego odbioru przez Zamawiającego,
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym jego uszkodzeniem lub utratą
ponosi Wykonawca.
5) Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt
badanie techniczne, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
6) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do samochodu:
a) kopię świadectwa homologacji,
b) kartę pojazdu,
c) książkę serwisową,
d) książkę gwarancyjną pojazdu i urządzeń w nim zamontowanych,
e) wykaz wyposażenia,
f) instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych,
g) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu na terenie Unii Europejskiej,
h) wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu,
i) zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym.
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być w języku polskim.
7) Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy parametrami technicznymi
dostarczonego przedmiotu zamówienia, a przedstawionymi w ofercie,
b) braku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 6),.
c) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż samochód posiada wady fizyczne lub prawne
uniemożliwiające użycie przedmiotu zamówienia.
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8) Terminem dostawy przedmiotu umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru samochodu bez
zastrzeżeń przez obie strony.
4. Gwarancja – dotyczy każdego z dostarczanych samochodów :
1) gwarancja mechaniczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i
podzespoły samochodu – bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu,
wady materiałowe i fabryczne,
2) gwarancja na powłoki lakiernicze minimum 24 miesiące,
3) gwarancja antykorozyjna na perforację nadwozia minimum 5 lat.
4) Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
5) Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na terenie powiatu pilskiego lub w odległości nie
większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego oraz całej Polski.
5. Podwykonawcy.
Wykonawca może

powierzyć

wykonywanie

części

zamówienia

dla

podwykonawcy.

6. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem umownym. Cena za
wykonanie dostawy samochodu jest niezmienna i powinna obejmować wszelkie koszty
Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia określone w pkt. 2 i 3.
2) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu samochodu do
siedziby Zamawiającego i odbiorze ich bez uwag.
3) Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru spisany przez
Strony umowy.
4) Płatności będą dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej i
sprawdzonej faktury.
5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
6) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę
trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią
swoich wierzytelności.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 29.12.2014r
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
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Nie określa się. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia.
2) Wiedzy i doświadczenia.
Nie określa się. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia.
3) Osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Nie określa się. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Nie określa się. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia.
5) Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.:
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez Wykonawcę do
oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp. oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania; na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia z
postępowania wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :
a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek przesłanka do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,
b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania
wymienione w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy
do oferty.
1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć :
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w oryginale ( załącznik Nr 2 );
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2 – 4) - składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) oświadczenie o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
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ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ).
1.2 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących
dokumentów:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. – w oryginale wg załącznika Nr 3.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być
złożone, jako jedno i podpisane przez ich pełnomocnika;
2. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTA”.
2) Wypełniony załącznik Nr 1a.
3) Specyfikacja techniczna producent lub inny dokument producenta potwierdzające spełnianie
wymagań samochodów określonych w rozdziale IV pkt. 2 SIWZ, na które wykonawca składa
ofertę. Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć występowanie wymaganych parametrów w
załączonej specyfikacji technicznej.
4) Kolorowe foldery oferowanego samochodu.
5) Wskazane w SIWZ dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Uzupełnianie dokumentów.
1) W przypadku wykonawców, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający będzie zobowiązany wezwać, do ich
złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie.
2) Obowiązku określonego w pkt. 1 Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać w sytuacji,
gdzie mimo złożenia wymienionych w pkt. 1 oświadczeń i dokumentów oferta wykonawcy i tak
podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
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1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone
na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem
ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza.
6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą
do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
X. Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :
Nazwa i adres Zamawiającego
Oznaczenie sprawy : ……………
Oferta – Przetarg na:
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego małego
dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile – część Nr ……

nie otwierać przed dniem 28.11.2014r. godz. 10:15

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nazwa i Adres składającego ofertę
dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej
otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;
oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką;
zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed
upływem terminu składania ofert;
ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z
dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

2. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii,
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2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza,
3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
4) kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę
lub przez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo,
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobą poprawnie umocowaną,
6) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumenty będzie nieczytelna lub budzić będzie
wątpliwości co do jej prawdziwości.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ww.ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ –
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu
oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),
2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie Wykonawcy będzie
skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa,
3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez
dokonanie wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących:
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zamówienia,
d) okresu gwarancji,
e) warunków płatności zawartych w ofercie,
5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których Wykonawca nie
wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez
Zamawiającego.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ;
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 28.11.2014r. do godziny 10:00 w sekretariacie Stowarzyszenia
Pomocy Humanitarnej w Pile.
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2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2014r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
świetlica..
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres wykonawców, a także informacje
dotyczące oferowanej ceny.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający
prześle informację, o której mowa w pkt. 4 i 5.
7. W przypadku oferty wniesionej po terminie Zamawiający zwróci ją niezwłocznie.
8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „OFERTA” (załącznik Nr 1 do SIWZ) w
kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
2. Ceną oferty jest ceną umowną niezmienną.
3. Podstawą wyceny oferty są wytyczne i zalecenia SIWZ.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty wykonania zamówienia, o jakich mowa w rozdziale IV
SIWZ.
5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Rażąco niska cena
1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w
dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy lub wykonawców o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia,
b) wybranych rozwiązań technicznych,
c) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy,
d) oryginalności projektu Wykonawcy,
e) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z późn. zm. ),
f) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.”,
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2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a w
szczególności wymienione w pkt. 1.
4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocena ofert :
Złożone oferty – za każdą z części z osobna, będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu
następującego kryterium :
CENA wykonania zamówienia:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, na daną część, zawiadomi o
tym Wykonawców pocztą elektroniczną podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją
za kryterium oceny ofert;
b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawców z postępowania, jeżeli takie
działanie miało miejsce;
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce;
d) informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta.
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne,
jeżeli Zamawiający otrzyma potwierdzenie przekazania ( pocztą elektroniczną lub faxem ).
2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:
a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;
b) na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostanie przesłane w formie faksu lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o
których mowa w pkt. 3, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
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umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia
umowy
1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia
zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument
potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie
wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o
której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne
oświadczenie.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby wskazanej do działania jako Przedstawiciel
Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla
Przedstawiciela Wykonawcy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Zamawiający wymaga, aby umowa:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład oraz
upoważniała jednego z podmiotów – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności
związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej podmiotów, za całość podjętych zobowiązań
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania umowy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz na
okres gwarancji,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia (przedmiot
umowy),
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z podmiotów do czasu
wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji
zamówienia.
4. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy do Zamawiającego następujące
dokumenty :
a) kartę pojazdu,
b) książkę serwisową,
c) książkę gwarancyjną pojazdu i urządzeń w nim zamontowanych,
d) wykaz wyposażenia,
e) instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych,
f) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu na terenie Unii Europejskiej,
g) wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu,
h) zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym,
i) kopię świadectwa homologacji.
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Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być w języku polskim.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa zostanie zawarta według projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ projekt umowy wraz z załącznikami.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
XVIII. Informacje dodatkowe
1. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
7) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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8) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w
szczególności kosztów przygotowania oferty.
2. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
Ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.
27 ust. 2 Ustawy Pzp., albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2) Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Pzp. nie
stanowią inaczej;
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
4) Umowa zawarta z Wykonawcą musi odpowiadać treści złożonej oferty, a zakres świadczenia
Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5) Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą negocjacji
dotyczących oferty ani dokonywanie w jej treści jakichkolwiek zmian, za wyjątkiem
przypadków przewidzianych w umowie.
XIX. Załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1 – wzór formularza „OFERTA”,
Załącznika Nr 1a – parametry silnika
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – wzór umowy
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia publicznego :
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego
małego dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile.
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………………………….
Siedziba………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..
nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….
nr REGON ……………………………………….………………………………………………….
Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy : …………………………………………………………….
2. Do Zamawiającego :
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
ul. Węglowa 9
64-920 Piła
3. Zobowiązanie Wykonawcy :
OFERTA
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia – na wybraną część, za cenę umowną :
Lp

Wyszczególnienie

1

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6
osób z kierowcą typu furgon
samochodu ciężarowego małego typu
kombivan

2

Kwota netto

Podatek VAT

CENA w złotych
brutto
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Razem :

Cena wykonania zamówienia brutto : ……………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)
4. Oświadczenia Wykonawcy:
1) oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuje warunki SIWZ i nie
wnoszę zastrzeżeń,
b) wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym w rozdziale V SIWZ,
c) zapoznałem się z warunkami projektu umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru
mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych oraz w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2) udzielam Zamawiającemu:
a)
gwarancji mechanicznej na minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na wszystkie
zespoły i podzespoły samochodu – bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe
funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne,
b)
gwarancji na powłoki lakiernicze minimum 24 miesiące,
c)
gwarancji antykorozyjnej na perforację nadwozia minimum 5 lat,
Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Zapewnię serwis gwarancyjny na terenie powiatu pilskiego lub w odległości nie większej niż 60
km od siedziby Zamawiającego oraz całej Polski.
3) oświadczam, że następujące części stanowiące przedmiot zamówienia zamierzam wykonać
przy udziale podwykonawców,*
(określić części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania
podwykonawcom)
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i
dokumenty:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………
Stanowisko ……………………………………......……………………………………………
Telefon.....………………… Faks ……………………….
Zakres umocowania :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….................
...............................................................................................................................................................……
7. Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
........................................................................................................................................................…….……
8. Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...............…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

9. Oferta została złożona na ………… kolejno ponumerowanych stronach.

..........................., dnia ..................2014r.
………......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1a

Oświadczenie
o spełnieniu parametrów odnoszących się do silnika oferowanego samochodu
Nazwa i adres Wykonawcy:

Lp.
1.

Wyszczególnienie
Rodzaj silnika

2.

Rodzaj zasilania

Jedn. miary
-

Parametr oferowany

-

3.
4.

Norma emisji substancji szkodliwych
Zużycie energii

MJ/km

5.

Emisja dwutlenku węgla

g/km

6.

Emisja tlenków azotu

g/km

7.

Emisja węglowodorów

g/km

8.

Emisja cząstek stałych

g/km

EURO …..

..........................., dnia ..................2014r.
………......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Uwaga:
Jeżeli oferta składana jest na dwie części, informację powyższą należy składać na każdy samochód
oddzielnie.
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Załącznik nr 2

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Nazwa i adres Wykonawcy:

Składając ofertę na:
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego
małego dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile.

Oświadczam(y), że:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) spełniamy warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..........................., dnia ..................2014r.
………......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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Załącznik nr 3

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa i adres Wykonawcy :

Składając ofertę na:
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego
małego dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile.

Oświadczam(y), że:
brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w art.
24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z
późn. zm.).

..........................., dnia ..................2014r.
………......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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Załącznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę na:
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego
małego dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile.
Oświadczam, że:
a)

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą następujące podmioty *) :
a) …………………………………..
b) …………………………………..

b) nie należę do grupy kapitałowej *)

..........................., dnia ..................2014 r.
......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

* - niepotrzebne skreślić

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania :
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego małego dla
Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile

Załącznik nr 5

Wzór umowy
UMOWA Nr …………………….

zawarta w dniu ......................................... r., w Pile, pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy
Humanitarnej w Pile, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS: 0000087816,
w imieniu którego działa Wiesława Rataj - Prezes Stowarzyszenia,
z siedzibą przy ul. Węglowej 9, 64 - 920 Piła
NIP : 764-23-59-290
Regon : 572056428
a
...................
z siedzibą w ............... przy ul. .....................
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o kapitale
zakładowym…………,
NIP ……….…,
Regon ………..…,
reprezentowanym przez:
1) .................
2) .................
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą
lub:
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą
....................................................... w ........................ przy ul. .......................................
REGON ................................ NIP ..............................................,
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami Prawa
zamówień publicznych na :
Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego
małego dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile,
zawarto umowę o następującej treści :
§1
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, którym jest dostawa samochodu :
1) jeden ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, ze skrzynią ładunkową i kabiną do
przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon *,
2) jeden ciężarowy mały typu kombivan *.
2. dostarczany samochód jest fabrycznie nowy, bez wad, spełniający wymagania jakościowe
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca dostarczy samochód własnym transportem i na własne ryzyko do siedziby
Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania :
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego małego dla
Stowarzyszenia Pomocy Humanitarne w Pile

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

1.

2.
3.

4.

§2
Wykonawca udziela na dostarczone samochody gwarancji jakości na okres:
1) …………………m-ce - na cały pojazd bez limitu kilometrów,
2) ………………… m-ce na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów;
3) …………………m-ce - na na wykonaną zabudowę,
4) ………………… m-cy - na powłokę lakierową bez limitu kilometrów,
5) …………………m-cy – na perforację nadwozia bez limitu kilometrów,
licząc od dnia odbioru samochodów przez Zamawiającego.
Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej samochodu.
Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd zerowy samochodu oraz zobowiązuje się do świadczenia
płatnych usług serwisowych przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru samochodu przez
Zamawiającego.
W przypadku braku punktu serwisowego w miejscowości, gdzie siedzibę posiada Zamawiający,
koszty przejazdów w okresie gwarancyjnym ponosił będzie wykonawca.

§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód w terminie do ………………………. 2014r.
§4
1. Przyjęcie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi na podstawie protokołu odbioru
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Protokół odbioru bez zastrzeżeń
będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
2. Wykonawca wraz z samochodami, które stanowią przedmiot umowy, dostarczy :
1) kartę pojazdu,
2) książkę serwisową,
3) książkę gwarancyjną pojazdu i urządzeń w nim zamontowanych,
4) wykaz wyposażenia,
5) instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych,
6) komplet dokumentów o dopuszczeniu do ruchu na terenie Unii Europejskiej,
7) wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu,
8) zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym,
9) kopię świadectwa homologacji.
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty muszą być w języku polskim.
§5
1. Strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości …………. zł (słownie:
………………..), w tym podatek VAT w wysokości …………………… zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania :
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
ze skrzynią ładunkową i przewozu 6 osób z kierowcą typu furgon oraz samochodu ciężarowego małego dla
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2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po jego odbiorze bez zastrzeżeń i otrzymaniu faktury, w
terminie do 30 dni od jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Załącznikiem
do faktury jest protokół, o którym mowa w § 4.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy określonego w § 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu
określonego w § 3,
2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za zwłokę w wykonaniu naprawy
samochodu w okresie gwarancji, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu umówionego
pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym,
3) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za niewykonanie przedmiotu
umowy do terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.
§7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej
zastrzeżonej pod rygorem nieważności pod warunkiem, że zmiany będą o charakterze nieistotnym.
§8
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd rzeczowo i
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.
§ 11
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
2) oferta Wykonawcy;
3) karty gwarancyjne.
Wykonawca:
*- niepotrzebne skreślić

Zamawiający:

