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II. Informacja o Zamawiającym
1. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile, w imieniu którego działa Wiesława
Rataj, Prezes Stowarzyszenia,
adres: 64 - 920 Piła, ul. Węglowa 9, woj. wielkopolskie, pow. pilski,
tel. 67 214 43 40, faks 67 214 43 47, e-mail: administracja@zaz.pila.pl
NIP – 57642359290, Regon 572056428.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Irena Wiśniewska.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze jest dopuszczalna forma
pisemna.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści siwz na wniosek wykonawcy nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji
elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy Pzp.
9. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwanej
dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy, dla zamówień nieprzekraczających wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego, fabrycznie nowego,
na osiem plus jeden miejsc, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych,
na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile.
2. Zamawiający wymaga, aby samochód był wyposażony w:
1) silnik o mocy min. 140 KM, wysokoprężny, 2,0 TDI, wtrysk bezpośredni, 4cylindrowy, spełniający normę emisji substancji szkodliwych EURO – 5, tj.: zużycie
energii max. 4,0 MJ/km, emisja dwutlenku węgla max. 0,5 g/km, emisja tlenków
azotu max. 0,18 g/km, emisja cząsteczek stałych max. 0,005 g/km, emisja
węglowodorów 0,05 g/km;
2) skrzynię 6-cio biegową;
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3) poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera (poduszka pasażera z możliwością
dezaktywacji);
4) system antypoślizgowy ABS oraz system antypoślizgowy podczas hamowania
silnikiem MSR;
5) system zapobiegający buksowaniu kół ASR;
6) mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego EDS;
7) system stabilizacji toru jazdy ESP;
8) wspomaganie ruszania pod górę;
9) wspomaganie układu kierowniczego;
10) immobiliser;
11) sygnalizację awaryjnego hamowania;
12) dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z podłokietnikami, podparciem odcinka
lędźwiowego i regulacją wysokości;
13) rolety przeciwsłoneczne na bocznych szybach;
14) centralny zamek sterowany pilotem;
15) filtr cząsteczek stałych;
16) komputer pokładowy;
17) klimatyzację automatyczną lub półautomatyczną;
18) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane;
19) szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie;
20) regulację kierownicy w dwóch płaszczyznach;
21) szyby termoizolacyjne;
22) drzwi boczne przesuwane po prawej stronie samochodu;
23) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie,
24) koło zapasowe, komplet opon zimowych;
25) hak holowniczy demontowany;
26) radio i odtwarzacz płyt CD;
27) światła przeciwmgielne;
28) czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku;
29) okna w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane;
30) alarm antywłamaniowyz z niezależnym zasilaniem;
31) tylną klapę z dodatkową funkcją otwierania za pośrednictwem pilota lub wewnętrzny
przycisk;
32) szyny podłogowe do mocowania.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do przystosowania samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym:
1) zamontowania szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego,
dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu,
kompletu pasów do mocowania wózka inwalidzkiego z obu stron, pasu
biodrowego zabezpieczającego osobę niepełnosprawną na wózku
inwalidzkim,
2) zamontowania windy w świetle drzwi tylnych umożliwiającej transport osoby
na wózku inwalidzkim do pojazdu,
3) oznakowania pojazdu z przodu i z tyłu symbolem informującym o przewozie
osób niepełnosprawnych.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji
jakości na okres co najmniej:
1) 24 m-cy - na cały pojazd bez limitu kilometrów,
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2) 24 m-cy – na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów;
3) 24 m-cy – na wykonaną zabudowę,
4) 36 m-cy - na powłokę lakierową bez limitu kilometrów,
5) 144 m-ce – na perforację nadwozia bez limitu kilometrów,
licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego.
Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej. Wykonawca
bezpłatny przegląd zerowy samochodów.

zapewni

3. Warunki rozliczenia. Zapłata za przedmiot zamówienia 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 będzie protokół odbioru
samochodu.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania – 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku - nie dotyczy.
2. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie
określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku –
nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie
złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
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6. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1
ustawy). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez
wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2)
muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3)
pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,
4)
przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do ich
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
2) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia,
potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1)

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
1.

b) aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć specyfikację techniczną oferowanego samochodu.
5. Inne dokumenty:
3.

formularz ofertowy z wypełnionym załącznikiem 1a (parametry odnoszące się do
silnika oferowanego samochodu),
2) dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania
oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr
handlowy.
1)

Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez
Wykonawcę,
VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VIII. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni (licząc dzień pierwszy – dzień składania ofert).
IX. Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :
Adres Zamawiającego
„Oferta – Przetarg na dostawę samochodu osobowego przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy
Humanitarnej w Pile”
nie otwierać przed 17.11.2011 r. godz. 09:00
Adres składającego ofertę
a) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,
b) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez
śladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu
otwarcia,
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dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę
uprawnioną,
d) za poprawne podpisanie dokumentów Zamawiający uzna jeżeli podpis będzie dokonany
czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej lub na pieczęci imiennej będzie
złożona parafa,
e) wszelkie poprawki powinny być przekreślone i wpisane na nowo oraz podpisane przez
osobę uprawnioną,
f) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką.
g) oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty,
2. Zmiany w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu
składania ofert.
3. Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.
4. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie
z dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.
c)

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 17.11.2011 r. do godziny 09:00 w siedzibie
Zamawiającego.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2011 r. o godzinie 09:15 w siedzibie
Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek
zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4.
7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się wykonawcy niezwłocznie, bez otwierania.
8. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę wykonania zamówienia należy podać w złotych polskich wg formularza „Oferta” (zał. nr 1
do SIWZ), z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej, czyli oferty z najniższą ceną, nastąpi zgodnie z art. 91
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie (niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona):
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1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
3)

dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty..

XIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę w celu
zawarcia umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (jeżeli dotyczy):
b) projekty umów z podwykonawcami,
b) uchwałę zgromadzenia wspólników dotyczącą zadania objętego zamówieniem uprawniającą zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej
wysokość kapitału spółki lub umowę spółki, kiedy złożenie takiej uchwały jest zbędne (art. 230
Ksh),
d) umowę konsorcjum.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy
1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. W razie nienależytego wykonania zamówienia lub powstania szkody z winy Wykonawcy,
zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego
wykonania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem.
5. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do
wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z
przepisów Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby
wyznaczonej i czas jego działania.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące
okoliczności:
a) zmiany podatku od towarów i usług VAT,
b) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada
wykonawca,
c) zmiana warunków finansowania zamówienia.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie
sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego.
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198g) ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.).
2. Informacja wykonawcy.
1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3) Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 ustawy.
3. Odwołanie
1) 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.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
b)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) 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. Uznaje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w rozdziele II pkt. 1 niniejszej specyfikacji.
6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w rozdziale II pkt. 1 specyfikacji, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
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8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 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.
XVII. Załączniki do specyfikacji
nr 1 – formularz ofertowy,
nr 1a – parametry odnoszące się do silnika oferowanego samochodu
nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
nr 3 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
nr 4 – wzór umowy.

10

Załącznik nr 1
Do Zamawiającego:
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
w Pile
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
Dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych, na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile

1. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………….
Siedziba…………………………...………………………………………………………………
Nr telefonu/faks/e-mail ………………………………………………………………………….
……………………………………………...…………………………………………………….
nr NIP …………………………………………………………………………………………….
nr REGON ……………………………………………………………………………………….
2. Zobowiązania wykonawcy.
Zobowiązuję się dostarczyć samochód ……………………………………………………………..
(nazwa marki samochodu)

za cenę:

Cena wykonania zamówienia: ……………………………………………............................. zł
(słownie cena:
……………………………………………………………..............……………………………..)
w tym podatek VAT ................. %, tj. …………..………………. ………......…….. zł
w terminie do ………………………………………………….

3. Oświadczenia wykonawcy :
1) wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni,
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2) oświadczam, że udzielę na dostarczony samochód gwarancji jakości na okres:
…………………m-ce - na cały pojazd bez limitu kilometrów (min. 24 m-ce),
………………… m-ce na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów
(min. 24 m-ce);
…………………m-ce - na na wykonaną zabudowę (min. 24 m-ce),
………………… m-cy - na powłokę lakierową bez limitu kilometrów (min. 36 mcy),
…………………m-cy – na perforację nadwozia bez limitu kilometrów (min. 144
m-ce),
licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego.
3) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania
ofert,
4) zadanie wykonam siłami własnymi/przy udziale podwykonawców, którym
powierzę następujące części zamówienia*
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Na potwierdzenie spełnienia warunków i wymagań Zamawiającego do oferty załączam
następujące oświadczenia i dokumenty:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).
Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………………….
Stanowisko ……………………………………......…………………………………………………….
Telefon.....…...............……………… faks ……...........……………………………………………..
Zakres umocowania :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron
………….............……………………………………
(imię i nazwisko podpis Wykonawcy )
data ..............................
mp.
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1a
Dotyczy zamówienia pn.: Dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu
osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile
nr ogłoszenia - 2011 z dnia 24.10.2011 r.
Parametry odnoszące się do silnika oferowanego samochodu ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Rodzaj silnika

Jedn. miary
-

Rodzaj zasilania

-

-

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

3.

Parametr oferowany

EURO …..

…………………………………………
(podpis Wykonawcy)
………………………………………………..
Miejscowość, data
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Załącznik Nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej
w Pile dotyczące:
1) posiadania uprawnienia 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.
..................................
(podpis Wykonawcy)
Miejscowość i data :

mp
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Załącznik nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa samochodu osobowego przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej
w Pile z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

..........................., dnia ..................2011r.
......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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Załącznik nr 4
Wzór umowy
UMOWA Nr …………………….
zawarta w dniu ......................................... r., w Pile, pomiędzy …………
a …………………………………………
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, następującej treści :
§1
1. Wykonawca dostarczy samochód osobowy ………………………………………..,…………
(nazwa marki) fabrycznie nowy, dobrej jakości, bez wad, spełniający wymagania
jakościowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do siedziby
Zamawiającego.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na
własny koszt i ryzyko.
§2
1. Wykonawca udziela na dostarcz zony samochód gwarancji jakości na okres:
…………………m-ce - na cały pojazd bez limitu kilometrów,
………………… m-ce na silnik i podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów;
…………………m-ce - na na wykonaną zabudowę,
………………… m-cy - na powłokę lakierową bez limitu kilometrów,
…………………m-cy – na perforację nadwozia bez limitu kilometrów,
licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego.
2. Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej.
3. 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.
4. 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 ………………………. 2011 r.
§4
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.
§5
1. Strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości …………. zł
(słownie: ………………..), w tym podatek VAT w wysokości …………………… zł.
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2. Zapłata za przedmiot zamówienia 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 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za opóźnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, za każdy dzień opóźnienia,
licząc od upływu terminu określonego w § 3,
2) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za opóźnienie w
wykonaniu naprawy samochodu w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia,
w stosunku do terminu umówionego pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym,,
4) 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
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej
zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz określił warunki takiej zmiany.
§8
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

sąd

§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) karta gwarancyjna.

Wykonawca:

Zamawiający:
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