SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
I. ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10 – 437 Olsztyn
tel. (089) 533-46-16, fax 0-89 537-14-10
REGON: 511440344; NIP 739-32-71-891
e-mail: sekretariat@witd.olsztyn.pl
adres strony internetowej: www.witd.olsztyn.pl
znak sprawy SP.272.3.2017
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164/ - dalej: Pzp

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu osobowego typu minibus do
siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie, o parametrach
techniczno – użytkowych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Wymagania formalne:
a) Oferowany pojazd samochodowy musi spełniać wymagania określone w ustawie
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz.128) oraz
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2022),
b) oferowany pojazd samochodowy musi spełniać warunki techniczne obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji
dostarczonym wraz z pojazdem,
c) oferowany pojazd samochodowy musi być fabrycznie nowe, nieużywany i wolny od wad
fizycznych i prawnych,
d) odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu siedziby Zamawiającego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Lp.
kod
Nazwa (opis)
1.
34110000-1
samochody osobowe
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do dnia 15 września 2017 r.
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V. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Pzp,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia lub kompetencje do wykonywania określonej działalności
zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają odpowiednią sytuacją ekonomiczną lub finansową;
c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia na formularzu stanowiącym zał. Nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Z oświadczenia powinno wynikać, że każdy warunek jest spełniony.
Ocena spełniania warunku braku podstaw wykluczenia dokonana będzie na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu stanowiącym zał. Nr 5 do
niniejszej specyfikacji. Z oświadczenia powinno wynikać, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu, albo że pomimo wystąpienia przesłanki wykluczenia wykonawca podjął środki
zaradcze, mając na uwadze, ze podstawą wykluczenia Wykonawcy stanowią przesłanki
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 Pzp.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w odniesieniu do całości zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca
przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów (podmiotu) do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oświadczenie wykonawcy o
braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp wobec
tych podmiotów (podmiotu).
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 5 PZP
Niezależnie od przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp,
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 25 ust .5
Pzp, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
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układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; jeżeli nie upłynęły 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na wyżej wskazanej podstawie, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
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przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za
wystarczające przedstawione przez niego dowody.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VII. WYKAZ DOKUMENTOW LUB
OŚWIADCZEŃ
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy
przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Pzp wraz ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia albo o podjęciu przez
wykonawcę środków naprawczych w sytuacji istnienia przesłanki wykluczenia (zgodnie z
formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
3) Wykonawca przedkłada wraz z ofertą oświadczenie zawierające informację w jakiej części
zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom wraz z podaniem firm
podwykonawców (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ);
4) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2017 poz. 229), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą przedkładają

dowód ustanowienia pełnomocnika (pełnomocnictwo) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 i 2
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
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w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6) Wykonawcy przedkładają wraz ofertą dokument potwierdzający uprawnienie osoby
składającej oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy (podpisującej ofertę, potwierdzającej
dokumenty za zgodność z oryginałem) do reprezentowania Wykonawcy;
7) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca przedstawia wraz ofertą dowód, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
poprzez przedłożenie pisemnego zobowiązania tych podmiotów (podmiotu) do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz
oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 Pzp wobec tych podmiotów (podmiotu).
8) Ponadto oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty cenowej – załączniki nr 2 do SIWZ
b) Wypełniony formularz szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia ze
wskazaniem: nazwy producenta, marki, modelu oraz wymaganych parametrów
techniczno – użytkowych pojazdu samochodowego zawierającego opis przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenia wyżej wymienione muszą być przedstawione w formie oryginału podpisanego
przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
Dokumenty wyżej wymienione mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego
upoważnioną. (np.: poświadczam za zgodność z oryginałem – data …………. Podpis ……).

VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Anna Żmijewska-Kuba, Rafał Pudelski tel./fax. (089) 533-46-16 wew. 23, 24 (089) 53714-10, e-mail.: sekretariat@witd.olsztyn.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
Zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia można przekazywać pisemnie, faksem lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania informacji faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania
Oferty, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VII niniejszej specyfikacji
przekazywane są przez Wykonawców za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca.
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IX. WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje ich odrzucenie.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Propozycje rozwiązań
alternatywnych, wariantowych w ofercie spowoduje ich odrzucenie.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem
„Oferta na dostawę samochodu osobowego typu minibus” oraz opisanej nazwą
i adresem Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z określonym powyżej
opisem ponosi Wykonawca, np. brak dopisku mówiącego, czego dotyczy oferta, może
skutkować wcześniejszym otwarciem oferty lub np. nie dostarczeniem jej na czas do
miejsca otwarcia ofert.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferta musi być czytelnie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy – zgodnie z odrębnymi przepisami określającymi sposób reprezentacji i
zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami.
9. Wszelkie oświadczenia, dokumenty muszą posiadać własnoręczny czytelny podpis
Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, a kopie
dokumentów potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy (upoważnienie na piśmie należy załączyć).
10. Niezłożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu albo złożenie
nieprawdziwych informacji może spowodować wykluczenie Wykonawcy.
11. Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII SIWZ.
12. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i parafowane podpisem Wykonawcy lub
osoby przez niego upoważnionej.
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XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie lub wysłać przesyłką na adres
Zamawiającego najpóźniej do dnia 21 lipca 2017 roku do godz. 9:00
Decydującym dla stwierdzenia złożenia oferty w terminie jest moment jej wpływu do
siedziby Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie do składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona.
Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Wykonawca może wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o jej
wycofaniu zostanie dostarczone zamawiającemu przed terminem do składania ofert.
Wykonawca może zmienić swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej
zmianie i wycofaniu poprzedniej złożonej oferty oraz nowa oferta zostaną dostarczone
Zamawiającemu przed terminem do składania ofert. Oferty, których wycofanie będzie
dotyczyć nie zostaną otwarte.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY OFERT:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów
zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Kryterium oceny ofert stanowią:
I. najniższa cena – 60 %
II. gwarancja jakości – 40%
I. Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena realizacji zamówienia. Cena musi być
podana w złotych polskich i obejmować wykonanie całości zamówienia, musi zawierać
obowiązujący podatek VAT. W przypadku stosowania upustów i rabatów, cena musi zostać
obliczona z ich uwzględnieniem. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się
negocjacji w sprawie ceny.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawców.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w danym kryterium - 60 pkt.
Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z wzorem, gdzie:
Xn
X = ---- x 60 pkt
Xw
gdzie:
X – ilość punktów za cenę oferty danego Wykonawcy
Xn - cena najniższa ze wszystkich ważnych badanych ofert,
Xw - cena danego Wykonawcy.
II. Kryterium wyboru ofert stanowi długość okresu gwarancji jakości przedmiotu
zamówienia, w stosunku do okresu minimalnego określonego przez Zamawiającego
załączniku nr 1 do SIWZ. Oferty będą zatem oceniane w odniesieniu do minimalnego okresu
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gwarancji
jakości,
w
zakresie
gwarancji
na
części
mechaniczne
i gwarancji na powłokę lakierniczą. Punkty będą przyznawane za przedłużenie okresu
gwarancji w stosunku do minimalnego okresu gwarancji w każdym z zakresów oddzielnie:
1. gwarancja na części mechaniczne – maksymalnie 25 punktów za przedłużenie okresu
gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów:
 powyżej 1 miesiąca do 6 miesięcy – 5 punktów,
 powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy – 10 punktów,
 powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy – 15 punktów;
 powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy – 25 punktów
(wskazanie okresu gwarancji na części mechaniczne z limitem przebiegu kilometrów nie
będzie punktowane. )
2. gwarancja na powłokę lakierniczą – maksymalnie 15 punktów za przedłużenie okresu
gwarancji:
 powyżej 1 miesiąca do 6 miesięcy – 2 punkty,
 powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy – 5 punktów,
 powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy – 10 punktów;
 powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy – 15 punktów
Przedłużenie okresu gwarancji jakości na okres powyżej 36 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od ponoszenia przez Zamawiającego
dodatkowych opłat lub konieczności eksploatacji przedmiotu zamówienia w szczególnych
warunkach.
W kryterium gwarancja jakości wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie oddzielnie dla zakresu 1 i 2 zgodnie ze
wzorem :
Xw
X = ---------- x W
Xm
gdzie:
X – ilość punktów za ofertę danego Wykonawcy
Xw – okres gwarancji w ocenianej ofercie przekraczający limit minimalny,
Xm – maksymalny limit okresu gwarancji przyjęty w danym zakresie,
W – maksymalna liczba punktów w danym zakresie.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą
sumę punktów otrzymaną w zakresie oceny każdego z dwóch kryteriów.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 lipca 2017 r.
o godz. 9:10.
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Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane:
 imiona i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców,
 ceny ofert,
 informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków
płatności.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści powyższe informacje na stronie
internetowej www.witd.olsztyn.pl

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Na podstawie art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) środki ochrony
prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 Pzp.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących
czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.
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. Domniemywa 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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Wykonawca lub uczestnik konkursu 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 na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. W przypadku
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla
tej czynności. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.
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 art. 180 ust. 2 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
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.
Odwołanie wobec innych czynności, 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.
W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.

XVI. UMOWA
W wyniku przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zostanie wybrany
Wykonawca, który będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy.
W sprawach nie unormowanych w SIWZ od umów zastosowanie mają przepisy Pzp oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U z 2017, poz. 459.)
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183
Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów o których mowa powyżej, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy
dostarczyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
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Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie
zamówienia publicznego, istotne dla Zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar
umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wzór umowy
stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Komisja przetargowa
………………………

Zatwierdzam:

……………………….
……………………….
……………………….

Załączniki:
Nr 1 - Parametry techniczno – użytkowe samochodu osobowego typu minibus,
Nr 2 - formularz oferty cenowej,
Nr 3 – formularz szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia,
Nr 4 - formularz oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
Nr 5 - formularz oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia,
Nr 6 – formularz oświadczenia o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom
wraz z informacją o firmie podwykonawcy,
Nr 7 – formularz informacji wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,
Nr 8 - projekt umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Parametry techniczno – użytkowe samochodu osobowego typu minibus
Fabrycznie nowy (rok produkcji co najmniej 2016), nieużywany samochód osobowy
przystosowany konstrukcyjnie do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą, klasy I minibus
(klasyfikacja pojazdów według Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR)
zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Nadwozie
Nadwozie pojazdu minibus, długość minimum 5300mm, szerokość z lusterkami minimum
2200 mm wysokość minimum 1900 mm
Kolor nadwozia: metalizowany. Szczegóły co do kolorystyki ustalone będą z dostawcą
Silniki układ napędowy
Silnik diesla, maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 125 KM o pojemności minimum 1799
cm/3
Manualna 6-cio stopniowa skrzynia biegów + bieg wsteczny.
Emisja dwutlenku węgla oraz emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów spełniające wymagania normy Euro 6.
Zużycie energii nie większe niż 36 MJ/L w cyklu jazdy mieszanej, Wartość energetyczna
paliw silnikowych zgodna z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. (Dz. U. z 2011 Nr 96, poz. 559).
Koszty jednostkowe emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń zgodne z Załącznikiem nr 2 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych. (Dz. U. z 2011 Nr 96, poz. 559).
Przebieg pojazdu podczas całego cyklu użytkowania min. 200 000 km
Układ kierowniczy i hamulcowy
Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym. Kierownica skórzana wielofunkcyjna,
umożliwiająca sterowanie radiem, zestawem bluetooth. Kolumna kierownicy z możliwością
regulacji nachylenia w dwóch płaszczyznach. 4 tarcze hamulcowe, z czego co najmniej 2
wentylowane w przednich i/lub tylnych kołach.
System kontroli trakcji, systemy stabilizacji toru jazdy . System zapobiegający blokowaniu
kół podczas hamowania ABS.
Wyposażenie
Fotel kierowcy z możliwością regulacji odległości od kierownicy, wysokości siedziska,
pochylenia oparcia, wysokości zagłówka.
Poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
Immobiliser,
Tempomat,
Podłokietniki centralne przód i tył,
Wykładzina podłogi dywanowa, dywaniki welurowe pod nogi kierowcy i pasażera, dywaniki
gumowe pod nogi kierowcy i pasażera,
Skórzany drążek zmiany biegów,
Komputer pokładowy ,
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Klimatyzacja automatyczna lub manualna z przodu i z tyłu pojazdu,
Czujniki parkowania przód i tył,
Elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia,
Elektryczne sterowanie szyb drzwi przednich,
Światła do jazdy dziennej, przednie światła przeciwmgielne, reflektory halogenowe ze
światłami doświetlającymi zakręty
Elektrycznie podgrzewana przednia szyba, zacienione szyby tylne,
Centralny zamek sprzężony z autoalarmem, sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu.
Automatycznie włączanie/wyłączanie świateł pojazdu w czasie uruchamiania/gaszenia
silnika. Tapicerka w kolorach stonowanych (ciemnych), łatwa do czyszczenia.
System audio - radio z odtwarzaczem CD/MP3 albo portem USB oraz zintegrowanym
zestawem głośnomówiącym bluetooth. Głośniki w przedniej części kabiny.
Jeden komplet kół z oponami dedykowanymi przez producenta w rozmiarze co najmniej 15”.
Do osi pojazdu zamontowane będą koła z oponami adekwatnymi do używania podczas
sezonu roku, w którym będzie dostawa pojazdu. Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone
w samochodzie.
Fabrycznie zamontowane Vebasto pojazdu z możliwością ogrzewania przestrzeni
pasażerskiej zasilane paliwem, z funkcją programowania
Przetwornica napięcia . Gniazdo zasilania 230V/150W
Gniazdo zasilania 12V
Gwarancja jakości : okres gwarancji nie może być uzależniony od ponoszenia przez
Zamawiającego dodatkowych opłat lub konieczności eksploatacji przedmiotu zamówienia w
szczególnych warunkach.
Gwarancja na części mechaniczne pojazdu: minimum 2 lata bez limitu przebiegu kilometrów.
Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia (części blacharskie) pojazdu: minimum 10 lat.
Gwarancja na powlokę lakierniczą pojazdu: minimum 3 lata.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

OFERTA CENOWA
DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
TRANSPORTU DROGOWEGO
(CZĘŚĆ II)
......................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy, dokładny adres, telefon, fax, adres poczty elektronicznej)

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Wykonawcy bądź osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu
osobowego typu minibus dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,
oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę
Cena ofertowa netto

………………………………………….. PLN

VAT

……………………………………………PLN

Cena ofertowa brutto

…………………..……………………………PLN
(słownie ……………………………………. )

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotne Postanowienia Umowy – Wzór umowy
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

.............................................................
(podpis i pieczątki(a) Wykonawcy lub
upoważnionych(ego) przedstawicieli(a) Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia
1. Układ poniższej tabeli odpowiada dokładnie tabeli umieszczonej w załączniku nr 1 do
SIWZ.
2. Opis poszczególnych elementów oferowanego przedmiotu zamówienia powinien ściśle
odnosić się do odpowiedniego opisu w załączniku nr 1 do SIWZ,
3. Wykonawca modyfikuje wielkość tabeli dostosowując wiersze do wielkości opisu,
4. Jeżeli opis oferowanego przedmiotu zamówienia jest tożsamy z opisem umieszczonym w
załączniku nr 1 do SIWZ można wpisać: „dokładnie tak jak w SIWZ”, w innym przypadku
należy umieścić szczegółowy opis. Każda pozycja w tabeli powinna zostać wypełniona
w sposób opisany powyżej, nie należy pozostawiać pustych wierszy.
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
OSOBOWEGO TYPU MINIBUS
rok produkcji
typ, model, marka
Nadwozie

Silnik i układ napędowy

Układ kierowniczy i hamulcowy

Wyposażenie
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OFEROWANEGO

SAMOCHODU

WARUNKI GWARANCJI :
Okres gwarancji na części mechaniczne
Okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia (części blacharskie) pojazdu
Okres gwarancji na powłokę lakierniczą
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca:
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………

(imię,nazwisko,stanowisko/pods
tawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
samochodu osobowego typu minibus dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego

w

Olsztynie

oświadczam,

że

wykonawca

spełnia

warunki

udziału

w postępowaniu, tj.
1. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 Pzp,
2. posiada uprawnienia lub kompetencje do wykonywania określonej działalności zawodowej,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3. posiada odpowiednią sytuacją ekonomiczną lub finansową;
4. posiada zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w punkcie pkt 2 – 3 wykonawca polega na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
w następującym zakresie: ……………………………………………………………….……
(wskazać

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu ).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………..
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………
(imię,nazwisko,stanowisko/pods
tawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
samochodu osobowego typu minibus dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Olsztynie oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..………
…………...........…………………………………………………………………………………
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………….
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………
………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. ………………………………..
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………
(podpis)

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o zamiarze powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu
osobowego typu minibus dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Olsztynie
OŚWIADCZAM, ŻE:
nie powierzymy *
powierzymy*
wykonanie zamówienia podwykonawcom w następującej części:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Firma podwykonawcy (podwykonawców) ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

(miejscowość data)

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu
osobowego typu minibus dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
w Olsztynie oświadczam, że Wykonawca ……………………………………………………….…
1) nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229),*
2) należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz. 229) i w związku z tym przedkłada listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
W związku z powyższym oświadczeniem (dotyczy pkt 2) załączam dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

…………………………………………

………………………………………..

(miejscowość data)

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

UWAGA !
Powyższego oświadczenia nie należy załączać do oferty. Wykonawca przekazuje
oświadczenie Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej otwarcia ofert.

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY
Umowa zawarta w dniu ……… …………………… w Olsztynie.
pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Olsztynie z siedzibą pod
adresem: 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 60, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 73932-71-891, REGON 511440344, reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego – Arkadiusza Brzozowskiego
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………….z siedzibą pod adresem:……………………..; wpisanym
do rejestru przedsiębiorców (ewidencji działalności gospodarczej) prowadzonego/ej przez
………………………………………..pod numerem ……………., NIP……………..,
REGON……………., reprezentowanym przez:
………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego jednego, fabrycznie
nowego i nieużywanego, wyprodukowanego w ….… r., samochodu osobowego,
spełniającego warunki techniczne, warunki gwarancji, oraz posiadających wyposażenie
określone w złożonej przez Wykonawcę ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej
umowy (przedmiot umowy).
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa 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.
3. Wykonawca zapewnia, iż objęte umową elementy przedmiotu zamówienia spełniają
warunki, określone przepisami prawa, w tym ustawy Prawo o Ruchu Drogowym wraz
z przepisami wykonawczymi, wydanymi na podstawie tej ustawy.

1.

2.

§2
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
o którym mowa w § 1 ust. 1, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę w wysokości
i na zasadach określonych w § 4 oraz § 5.
Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie
do dnia 15 września 2017 r.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji przy montażu
w pojeździe: instalacji antenowych, instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej, innego
specjalistycznego sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na piśmie, w dniu zawarcia umowy,
osoby/osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w
sprawie realizacji zamówienia publicznego, ze wskazaniem danych do kontaktu.
O zmianie osoby/osób upoważnionej lub danych kontaktowych Wykonawca niezwłocznie
poinformuje Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej
powstania.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

§3
Odbiór
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie
dostawy przedmiotu zamówienia. Odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu
zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: książkę
pojazdu, świadectwo homologacji, komplet kluczyków oraz książkę gwarancyjną
wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie spisany i podpisany przez dwie
strony protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia
ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów
technicznych dostarczonego przez Wykonawcę pojazdu, w celu zbadania zgodności
z wymaganymi parametrami techniczno - użytkowymi określonymi w SIWZ oraz
w złożonej ofercie. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery fabryczne
nadwozi pojazdu.
Przedmiot zamówienia, nie spełniający warunków odbioru jakościowego i ilościowego
zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty
odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru przedmiotu
zamówienia wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu
zamówienia do momentu podpisania protokołu odbioru przez obie Strony.
§4
Wynagrodzenie
Strony ustalają łączną cenę za przedmiot zamówienia w wysokości netto
…………………… złotych (słownie ……………………………………… złotych), plus
podatek
VAT
w
kwocie
……………………
złotych
(słownie
……………………………………… złotych), tj. brutto ……………… złotych (słownie
……………………………………… złotych), tj.:
Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną zawierającą zapłatę za
realizację całości przedmiotu zamówienia, zawierającą koszty dostawy do siedziby
Zamawiającego.
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§5
Płatność
1. Po sporządzeniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3, stwierdzającego
zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia ze złożoną ofertą, Wykonawca wystawi
fakturę VAT za realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający dokona zapłaty ceny za przedmiot umowy na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie ceny wynikającej z faktury Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę Podwykonawcy lub Podwykonawców
do faktury wystawionej przez Wykonawcę niezbędne jest dołączenie oświadczeń
wszystkich Podwykonawców o uregulowaniu na jego rzecz należności za wykonane przez
Podwykonawców usługi.
5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty należności za wykonane dostawy na rzecz
Wykonawcy z przedstawionej faktury do czasu przedstawienia oświadczenia
Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4.
6. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w zapłacie powstałe wskutek
oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy należności za wykonane usługi.
7. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7, Zamawiający zastrzega
sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej
przez Wykonawcę.

1.

2.

3.
4.

§6
Gwarancja, rękojmia i serwis.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na elementy objęte przedmiotem zamówienia
gwarancji:
1)
……………………...……..,
2)
…………………………….,
3)
…………………………….,
na podany powyżej okres, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca wyda Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania przez strony protokołu odbioru.
Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania,
a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis
pojazdów będą wykonywane w miejscu użytkowania pojazdu. Zamawiający nie będzie
ponosił dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem mu wykonywania uprawnień
wynikających z gwarancji w miejscu użytkowania pojazdu.
Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą
w ramach odrębnych zamówień, odrębnym protokołem.
Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne
i serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonych pojazdów
i urządzeń.
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5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni dostarczony
pojazd na nowy, tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.
6. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyklucza uprawnień gwarancyjnych
Zamawiającego udzielonych przez producenta na podstawie dokumentów gwarancyjnych.
Wykonawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności gwarancyjnej w zakresie,
w jakim dany produkt jest objęty gwarancją producenta.
7. Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach określonych
przepisami kodeksu cywilnego.
8. Stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie wady, usterki lub braki, Wykonawca
usunie na własny koszt, najpóźniej w terminie 21 dni licząc od daty ich zgłoszenia na
piśmie, w tym dopuszcza się zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną na adres
………………………………………………………………………………………..………
9. Serwis gwarancyjny pojazdu będzie prowadzony przez:
……………………………………………………………………………………….……….
10. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę serwis nie usunie zgłoszonej pisemnie (faksem) awarii
w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający ma prawo ponownie wezwać go pisemnie
i zakreślić termin usunięcia awarii. Jeżeli ujawnione wady nadal nie zostaną usunięte w
żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich
usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
11. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy na
piśmie, w ciągu 7 dni od ich ujawnienia.
12. W okresie objętym gwarancją Wykonawca jest zobowiązany poinformować
Zamawiającego na piśmie, w terminie 7 dni od daty powstania zmiany o:
- zmianie miejsca siedziby, adresu i nazwy Wykonawcy,
- zmianie miejsca wykonywania serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w ust.8
- zmianie osób i sposobu reprezentowania Wykonawcy,
- ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia i zgłoszenia dokonywane w oparciu
o dotychczasowe dane znane Zamawiającemu uważane będą za skuteczne i wywołują
skutek prawny.
§7
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
2. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną:
a/ w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
b/ w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 – za każdy dzień opóźnienia
w realizacji zamówienia,
c/ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 – za opóźnienie w usunięciu
wad lub usterek lub braków zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
d/ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 za opóźnienie w usunięciu

wad lub usterek lub braków zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub
rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
3. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt 1 i 2, nie pokrywają rzeczywistej
szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§8
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§9
Zmiany umowy
1. Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowi
integralną część niniejszej umowy.
2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, uzasadniających dokonanie zmian
postanowień umownych na bardziej korzystne dla Zamawiającego, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.
2 w sytuacjach nadzwyczajnych, których nie można było przewidzieć zarówno w chwili
składania oferty i jak i w chwili zawarcia umowy. O przesunięciu terminu realizacji
zamówienia Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie ze
wskazaniem przyczyn przesunięcia oraz nowego terminu realizacji zamówienia. Zmiana
postanowień umowy w tym zakresie nastąpi wyłącznie po stwierdzeniu przez
Zamawiającego, że opóźnienie w realizacji zamówienia nastąpiło z przyczyn
przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy, a nowy termin nie jest nadmiernie
odległy. Zmiana terminu realizacji zmówienia nie może powodować zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Kary umowne, o kreślone w § 7 ust. 2 lit.b będą naliczane za
każdy dzień opóźnienia począwszy od upływu nowego terminu realizacji zamówienia.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów powstałych w wyniku realizacji niniejszej
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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