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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Gmina Szczuczyn 
ul. Plac Tysiąclecia 23,  
19-230 Szczuczyn 
tel. 86 2735080 
fax: 86 2735081 
zwana dalej Zamawiającym 
 
2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
 
3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1 oraz 39 - 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759). 
Wartość zamówienia – poniżej kwot przewidzianych w art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia. 
Zakup i dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) 9-cio osobowego (8+1) samochodu 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej na wózku inwalidzkim. 
Samochód klasy BUS. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 4  niniejszej SIWZ. 
 
kod CPV: 34.11.00.00-1 Samochody osobowe 
 
5. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
6. Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
U.P.z.p. 
 
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 
7.2. Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej z Wykonawcami. 

 
8. Termin wykonania zamówienia: 28.12.2011r. 
 
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania: 

9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 
9.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
9.1.2. Wiedza i doświadczenie: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. 



Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie 
spełnia. 
9.1.3. Potencjał techniczny: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena 
spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 
9.2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
9.2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 
Ustawy Pzp - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
9.3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów: 
9.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
9.3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9.4. W celu potwierdzenia, że oferowany samochód osobowy odpowiada wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć: 
9.4.1. W celu potwierdzenie odpowiedniej, jakości realizowanego zamówienia: opis 
urządzenia zgodnie z załącznikiem do SIWZ, instrukcję obsługi itp. 
9.4.2. Aby spełnić w/w warunek wykonawca winien dostarczyć kompletną instrukcję 
potwierdzającą, stawiane przez Zamawiającego wymogi oraz wypełnić kartę opisu 
techniczno eksploatacyjnego stanowiącą załącznik nr 4 niniejszej SIWZ. W opisie należy 
podać rodzaj samochodu, producenta i/lub markę, typ. Szczegółowego opisu technicznego 
zawierającego: markę i typ oferowanego samochodu (wraz z rysunkami technicznymi, 
można załączyć np. zdjęcia). 
9.5. Wykonawcy posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 
9.5.1. Stosownie do treści § 4 pkt. 1. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3, składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
9.5.1.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
9.5.1.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
9.5.1.3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 



9.5.1.4. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 
9.5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.5.1.1., 9.5.1.3. oraz 9.5.1.4., powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt. 9.5.1.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
9.5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5.1., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy z pkt. 9.5.2. stosuje się 
odpowiednio. 
9.5.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
9.6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt. 9.3. SIWZ. 
9.7. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b UPzp 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 nim 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. 
9.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 
9.8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy 
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
9.8.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
9.8.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej 
treści następujące postanowienia: zawiązana co najmniej na czas nie krótszy niż czas 
trwania umowy powiększony o okres, rękojmi lub gwarancji, przedłożona w określonym 
terminie. 

 
10. Wadium 

10.1. Wysokość wadium. 



Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 3 000 
zł, słownie: trzy tysiące złotych 
10.2. Forma wadium. 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 
10.2.1. pieniądzu; 
10.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
10.2.3. gwarancjach bankowych; 
10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
10.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275, ze zm.). 
10.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 
elementy: 
10.3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie 
ich siedzib, 
10.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
10.3.3. kwotę gwarancji, 
10.3.4. termin ważności gwarancji 
10.3.5. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę 
wybrano: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy 
- oraz w sytuacji, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 
pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 
10.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
10.4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 
Zamawiającego: 25 8768 0003 0000 0202 2000 0130  
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 
10.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy 
złożyć u zamawiającego (w siedzibie głównej). Do oferty należy załączyć kopię wadium 
podpisaną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. 
10.5. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
10.6. Zwrot wadium. 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.: 
10.6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10.7. 
10.6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający 
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
10.6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
10.6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 



pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 
10.7. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
10.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
10.7.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 U.P.z.p. Nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, 
że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

 
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN. 
 
13. Opis sposobu przygotowania oferty. 

13.1. Wymagania podstawowe 
13.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
13.1.2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach, jako Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
13.1.3. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
13.1.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) 
status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
13.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego 
przez osoby do tego upoważnione lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
13.1.6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej formie z niniejszą SIWZ. 
13.1.7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej 
oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby. 
13.1.8. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 
komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład 
oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi 
przez Zamawiającego. 
13.1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

 13.2. Forma oferty 



13.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie 
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
13.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 
13.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 
13.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 
13.2.5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 
być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty 
pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagalne przez Zamawiającego (np.: 
prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 
13.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone 
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę. 
13.2.7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 
SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona 
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 
więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

 
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. 
U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od […] 
instytucji dysponujących środkami publicznymi – […] zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

13.3. Zawartość oferty.  
Kompletna oferta musi zawierać: 
13.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 
13.3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych – 
zgodne z pkt. 9.3.2. 
13.3.3. Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
13.3.4. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
13.3.5. Opis techniczno – eksploatacyjny według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszej SIWZ wraz z załączoną instrukcją obsługi urządzenia. 



13.3.6. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 
zgodnie z pkt 9.3.2. SIWZ. 
13.3.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 9.8. SIWZ. 
13.3.8. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej SIWZ, 
13.3.9. Inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ. 
13.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 
14.1. Wyjaśnianie treści SIWZ 
14.1.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 
14.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa, w ppkt. 14.1.1., lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 
14.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ppkt. 14.1.1. i 14.1.2. 
14.1.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 
14.2. Zmiany w treści SIWZ 
14.2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmieniać treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w 
ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie 
internetowej. 
14.2.2. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 
14.2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania ofert z 
uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze 
zmiany treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz 
zamieszcza tę informację na stronie internetowej. 

 
15. Spotkanie wykonawców. 

Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania wykonawców. 
 
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
16.1. w zakresie merytorycznym – Bogusław Ramotowski, Anna Romaniuk, tel. nr 86 
2735080  



16.2. w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Waldemar Filipkowski, 
tel. 86 2735080; 

 
17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

17.1. Ofertę należy złożyć w: siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w 
Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, Sekretariat, w nieprzekraczalnym 
terminie: do dnia 01 grudnia 2011r. do godziny 11.00 
17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Urząd Miejski w Szczuczynie 
ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

Oferta w postępowaniu na: 
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych 
Nie otwierać przed dniem: 01.12.2011r. godz. 11.10 

 

17.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy 
 

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
18.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 
18.2. Zmiana złożonej oferty 
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku 
złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr.....”. 
18.3. Wycofanie złożonej oferty 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. 

Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, sala USC w dniu 01 grudnia 2011r.  o godzinie 11.10. 
 
20. Tryb otwarcia ofert. 

20.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
20.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 
zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 
20.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do 
oferty. 
20.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
20.4.1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 



20.4.2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
20.4.3. informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty. 
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 
20.5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im informacje, o których mowa powyżej w pkt. 20.1. i 20.4. niniejszej SIWZ. 

 
21. Zwrot oferty bez otwierania. 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania. 
 
22. Termin związania ofertą 

22.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
22.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co 
najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 
22.3. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

 
23. Opis sposobu obliczenia ceny. 

23.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową . 
23.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
23.3. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Dla potrzeb oceny i 
porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć podatek VAT. 
23.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
 

24. Kryteria oceny ofert. 
24.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
24.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 
niniejszego postępowania; 
24.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
24.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. 
Oferty zostaną przeliczone według wzoru: 

 
 najniższa oferowana cena 

C= ----------------------------------------------- x 100 pkt 
cena ocenianej oferty 
 

24.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), 
który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia i którego oferta spełni 
wszystkie warunki postępowania. 
24.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. 
24.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
24.6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały 
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 



25. Oferta z rażąco niską ceną. 
25.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
25.2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w 
szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 
na podstawie odrębnych przepisów. 
25.3. Zamawiający odrzuca ofertę: 
25.3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
25.3.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
26. Uzupełnienie oferty. 

26.1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 UPzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy 
złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
26.2. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzić spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
26.3. Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, których złożenia żądał w niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 4 
UPzp). 

 
27. Tryb oceny ofert. 

27.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 
27.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
27.1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 
27.1.2.1. oczywiste omyłki pisarskie 
27.1.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
27.1.2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych 
zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 
27.1.3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona w zakresie ujętym w p. 26.1.2. Nie wyrażenie pisemnej zgody na poprawienie 
innych omyłek ujętych w p. 26.1.2.3., w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
27.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z 
zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
27.3. Sprawdzanie wiarygodności ofert 



27.3.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, 
danych i informacji. 
27.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że 
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 
27.3.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., 
niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 
28. Wykluczenie Wykonawcy. 

28.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i ust.2 UPzp. 
28.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego 
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

29. Odrzucenie oferty. 
29.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 
29.2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 

30.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 
wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 
30.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
30.3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty, uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 
nazwy firmy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania wykonawców, 
którzy złożyli oferty, punktację przyznana ofertą. 
30.4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
 

31. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
31.1. Zgodnie z art. 139 i art. 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
31.1.1. zostanie zawarta w formie pisemnej; 
31.1.2. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Upup nie 
stanowią inaczej; 
31.1.3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej; 
31.1.4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
31.1.5. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
31.1.6. jest nieważna, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 UPzp; 
31.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPzp przewiduje się zmianę istotnych postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: 
Zmiany wartości wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 
31.3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej 
SIWZ. 



31.4. Umowę w sprawie zamówienia przygotowuje Wykonawca z uwzględnieniem 
warunków podanych przez Zamawiającego w części II niniejszej SIWZ. Projekt 
przygotowanej umowy należy przesłać zamawiającemu do zaopiniowania i sprawdzenia. 
Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu projektu umowy Wykonawca dostarcza podpisane 
egzemplarze do siedziby Zamawiającego. 

 
32. Unieważnienie postępowania. 

32.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w 
sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 UPzp. 
32.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

33. Środki ochrony prawnej. 
33.1. Informacje ogólne 
33.1.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 
179 i 180 UPzp. 
33.1.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 33.1. niniejszej SIWZ są: 
1. odwołanie, 
2. skarga do sądu. 
33.1.3. Środki ochrony prawnej, przysługują: 
1. Wykonawcom, 
2. innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 UPzp, 
3. organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 UPzp 
33.2. Odwołanie 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 
180 ust.2 UPzp w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 
33.2.1. Opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
33.2.2. Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
33.2.3. Odrzucenia oferty. 
Odwołanie wnosi się zgodnie z przepisami zawartymi w art. 180 – 198 UPzp. 
33.3. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności: 
33.3.1. 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 zobowiązany na podstawie ustawy, na 
które nie przysługuje odwołanie. 
33.3.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie o tej czynności. 
33.4. Skarga do sądu 
Zgodnie z art. 198a ust. 1 UPzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. 

 
34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faxem. W przypadku drogi faksowej, każda ze stron, na żądanie drugiej, 
jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania przesłanej korespondencji. Wszelkie 



wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi faksowej 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 
została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uważa się dni od poniedziałku do 
piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca może zwracać 
się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, 
sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie lub faxem pod 
adres i numery kontaktowe podane na początku niniejszej SIWZ. 
 
35. Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu 
Oferty. 
 
36. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 
37. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 

37.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni od dnia, w 
którym otrzymał powiadomienie o rozstrzygnięciu, dostarczy Zamawiającemu: 
37.1.1. 4 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy, 
37.1.2. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie do zamówienia 
(w przypadku zaistnienia takiej okoliczności). 
37.1.3. projekty umów z podwykonawcami. 
37.2. Zamawiający zawrze umowę w terminach przewidzianych w art. 94 ust 1 i 2 UPzp, 
nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 
 

38. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ. 
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: 
- załącznik numer 1 – Wzór formularza ofertowego. 
- załącznik numer 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
- załącznik numer 3 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
- załącznik numer 4 - Opis techniczno – eksploatacyjny 
 
Sporządzili: 

1. Jadwiga Jolanta Budzińska ……………………………………………………………………………………………….. 

2. Waldemar Filipkowski ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Bogusław Ramotowski …………………………………………………………………………………………………….. 

4. Anna Romaniuk ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ZATWIERDZAM 
 

Szczuczyn, dnia 21 listopad 2011r.  

 
 



WZÓR UMOWY 
 

Umowa RRI.271.08.2011 
 

Zawarta w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 
równowartości kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
 
w dniu ……………….….grudnia 2011 r. w Szczuczynie pomiędzy: 
Gmina Szczuczyn, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 
reprezentowaną przez: 

Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
przy kontrasygnacie Skarbnika 
a 
 
……………………………………………….. 
 
- zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
w celu udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ” 
 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

I. PRZEDMIOT UMOWY 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa samochodu 9-cio osobowego, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych spełniającego wymagania 
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Dane identyfikacyjne zakupionego pojazdu: 
 

Producent  

Model  

Rok produkcji 2011 

Pojemność silnika  

Moc silnika  

Numer VIN  

Numer lakieru  

 
 



II. WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 
§2 

1. Za przedmiot umowy zamawiający zapłaci wynagrodzenie brutto w wysokości …….. 
zł (słownie: ………………….…), w tym kwota podatku VAT …………………. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy 
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia pojazdu i 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Zamawiający oświadcza, że zabezpieczył środki finansowe na realizację niniejszej 
umowy   

 
III.TERMIN I WARUNKI DOSTAWY PRZEDMIOTU UMOWY 

§3 
 

1. Termin dostawy samochodu ustala się do dnia 28 grudnia 2011r.  
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego lub na 

wskazane przez Zamawiającego miejsce. 
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie odbioru z 

wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni robocze 
4. Wykonawca przekaże wraz z pojazdem Zamawiającemu: 

a) kartę pojazdu 
b) świadectwo homologacji 
c) instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim, 
d) książki gwarancyjne pojazdów 
e) wykaz autoryzowanych stacji serwisowych 
f) polisę ubezpieczeniową w pełnym pakiecie na okres 1 roku w 

zakresie OC, AC, NW, ASISTANCE 
g) potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego. 
 

§4 
1. Kompletność przedmiotu umowy i jej, jakość oraz zgodność z ofertą potwierdzona 

zostanie w protokole końcowym odbioru. 
2. Wymieniony w ust. 1 protokół, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli 

Stron, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
  

IV. GWARANCJA 
§5 

1. Warunki gwarancji: 
a) Wykonawca udziela gwarancji na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów na 

okres 24 miesięcy, 
b) Wykonawca udziela gwarancji na lakier na okres 36 miesięcy, 
c) Wykonawca udziela gwarancji na perforacje blachy na okres 120 miesięcy 

2. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w warunkach gwarancji i serwisu z 
zastrzeżeniem §6 

3. Okres gwarancji liczy się od daty wystawienia faktury. 
4. Uprawnionym do załatwiania wszelkich spraw związanych z obsługą i naprawami 

samochodu jest wskazany przedstawiciel Płatnika. 
 



§6 
1. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roszczeń 

wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu do serwisu naprawczego we 

własnym zakresie i na swój koszt 
3. W okresach gwarancyjnych określonych w pkt. 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych zakupionego samochodu 
lub wymiany uszkodzonych części na nowe – w przypadku braku możliwości 
naprawy, w terminie 10 dni od chwili zgłoszenia, jeżeli uszkodzenia te nie powstały 
z winy Zamawiającego 

4. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w ust. 
2, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy samochód zamienny o 
parametrach zbliżonych do przedmiotu umowy. 

5. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas trwania wady i naprawy, jeżeli 
czas ten łącznie przekracza okres 10 dni. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy, a wyrób nadal 
wykazuje wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Wykonawca dostarczy nowy wyrób wolny od wad. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć nowego wyrobu 
wolnego od wad, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy zwrot równowartości za 
wyrób wadliwy według aktualnie obowiązującej ceny. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć nowego wyrobu 
wolnego od wad, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy zwrot równowartości za 
wyrób wadliwy według aktualnie obowiązującej ceny. 

 
V.KARY UMOWNE 

§7 
1. W przypadku nie przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w 

terminie ustalonym w § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0, 
5% wartości zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy przekroczy 10 dni Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a. za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0, 5% wartości 

przedmiotu umowy określonej w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
b. za zwłokę w zapłacie faktury w stosunku do terminów określonych w §2 

ust.2, w wysokości 0, 5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 
zwłoki.  

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
kary umowne. 

 
VI.WARUNKI OGÓLNE 

§8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
2. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 



3. Zmiana umowy w zakresie terminu dostawy jest dopuszczalna, jeżeli na skutek 
przyczyn, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć (np. strajk w zakładzie 
producenta, wypadek drogowy, w którym ucierpi przedmiot umowy itp.) nie jest 
możliwe dostarczenie przedmiotu umowy w terminie opisanym w § 3 ust.1.  

4. Zmiany do niniejszej umowy mogą zostać wprowadzone za zgodą Zamawiającego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Spory mogące wynikać z umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego 
sąd powszechny. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy 
oraz 1 dla Zamawiającego. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

na:  Zakup i dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych 

  

  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                
RRI.271.08.2011 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA SZCZUCZYN 
ul. Plac Tysiąclecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI:  
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie części zamówienia wykazanych w poniższej tabeli zgodnie z treścią: 

SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji. 
3) cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 

 

netto (bez VAT)..............................................................................................[PLN]  

        słownie: ................................................................................. [PLN] 

     plus należny podatek VAT w wysokości …........%  

     tj.  .......................................................................................... [PLN] 

        (słownie: ……………………………………………………….… [PLN] 



     Cena brutto z VAT …………. ………………………………………….… [PLN] 

        (słownie: ……………………………………………................. [PLN] 

 

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
5) zobowiązuję się realizować zadanie w terminie do 28 grudnia 2011r. 
6) zobowiązuję się do udzielenia gwarancji i rękojmi na całość zamówienia na czas określony 

w Zał. nr 4 SIWZ 
7) akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury 
8) wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości 3 000 zł zostało [złożone w kasie 

w formie ……………………………………………] / [przelane na konto zamawiającego]1  
9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy 

przedstawione w wzorze umowy, 
10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) 

się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
11) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się            o udzielenie zamówienia]
2 

12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

13) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
/ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 
mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

 
 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

 
 

14)  Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach 
15) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4:  
 
 

                                                 
1
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

2
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

3
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



l.p. Nazwa części zamówienia  

a)  

b)  

 

5. Podpis(y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)      

2)      

3)      
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu.  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
RRI.271.08.2011 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA SZCZUCZYN 
ul. Plac Tysiąclecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759): 

 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n.  
 

ZZaakkuupp  ii  ddoossttaawwaa  ssaammoocchhoodduu  99--cciioo  oossoobboowweeggoo  

pprrzzyyssttoossoowwaanneeggoo  ddoo  pprrzzeewwoozzuu  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh..  
  

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 
3. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

niniejszego zamówienia;  
4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. 
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
RRI.271.08.2011 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA SZCZUCZYN 
ul. Plac Tysiąclecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z art. 24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie  zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z powodu  okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo  wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 
lat przed wszczęciem  postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co 
najmniej 5% wartości  umowy, 

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 
 

 
 

PODPIS: 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ó

w) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 4 – Opis techniczno – eksploatacyjny  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
RRI.271.08.2011 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 

GMINA SZCZUCZYN 
ul. Plac Tysiąclecia 23 
19-230 Szczuczyn 
 
WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   
 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE WYMAGANIA OFEROWANY SAMOCHÓD 

 Nazwa producenta  

 Model, typ  

1. Wymiary zewnętrzne   

1. Długość całkowita zew.  max 5600mm  

2. Wysokość:  do 2100mm  

3. Rozstaw osi  nie mniej niż: 3300  

2. Silnik   

1. Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem  w układzie wtrysku 
bezpośredniego  typu common - rail 

 

2. Pojemność Nie mniej niż 1950 cm
3
  

3. Moc Min. 114 KM  

4. Norma spalania wg Rozp. 
WE nr 715/2007,  

Min. Euro 4  

5. Emisja dwutlenku węgla Max. 250g/km  

6. Zużycie paliwa W cyklu mieszanym nie więcej niż 
9l/100km 

 

3. Skrzynia biegów   

1. Skrzynia biegów  mechaniczna min. 6 biegowa + bieg 
wsteczny 

 

4. Układ hamulcowy   

1. Minimum ABS  

2. Hamulce  tarczowe przód i tył  

5. Układ kierowniczy   

1. Wspomaganie kierownicy  

2. Kierownica z regulacją wysokości  

6. Ogumienie   

1. Pełnowymiarowe koło 
zapasowe  

pod podłogą przestrzeni ładunkowej  

2. Komplet kół zimowych Opony zimowe  bezdętkowe + felgi 
stalowe + kołpaki (założone na 
samochodzie) 

 

3. Dodatkowy komplet kół 
letnich 

Opony letnie bezdętkowe + felgi 
aluminiowe 

 

7. Okna i drzwi   

1. Całkowite przeszklenie 
pojazdu szybami 
termoizolacyjnymi 

Szyby przyciemniane + rolety 
przeciwsłoneczne rozsuwane w części 
pasażerskiej 

 

2. Drzwi boczne  rozsuwane po prawej stronie 
samochodu z przyciemnioną szybą i 
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podświetlonym stopniem bocznym 

3. Drzwi tylne  Przeszklone dwuskrzydłowe, 
otwierające się o kąt 90

0
 i 180

0
, szyby 

podgrzewane z wycieraczkami i 
spryskiwaczami 

 

4. Szyby w przednich 
drzwiach 

elektryczne  

8. Pozostałe    

1. Poduszki powietrzne  min. 2 dla kierowcy i pasażera  

2. Immobiliser  

3. Klimatyzacja  min. manualna z indywidualnym 
nadmuchem w przestrzeni ładunkowej, 
drugi parownik 

 

4. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej  

5. Ogrzewanie postojowe (np. WEBASTO)  

6. Kolor nadwozia Preferowany szary metalizowany, 
zderzaki w kolorze nadwozia 

 

7. Kolor tapicerki Popiel lub ciemny  

8. Auto – alarm  Fabryczny, honorowany przez firmy 
ubezpieczeniowe 

 

9. Centralny zamek wszystkie drzwi, sterowany pilotem z 
możliwością blokady drzwi w trakcie 
jazdy 

 

10. Fotel kierowcy  z regulacją wysokości, podłokietnika i 
regulowanym zagłówkiem  

 

11. Lusterka  elektr. regulowane, podgrzewane  

13. Światła przeciwmgielne Przód i tył  

15. Napęd  na koła przednie  

16. Dywaniki podłogowe  

17. Radio CD z RDS, głośniki w przestrzeni 
ładunkowej 

 

18. Komputer pokazujący min. chwilowe zużycie 
paliwa 

 

19. Czujniki parkowania Minimum z tyłu  

20. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa  

21. Komfortowe wyłożenie w 
przestrzeni bagażowej  

mata gumowa z zabezpieczeniem 
krawędzi ładunkowej oraz 
podświetleniem stopnia wejściowego 

 

20. Ilość osób Przystosowany do przewozu 9 osób w 
tym osoba niepełnosprawna (wózek 
inwalidzki) 

 

21. Fotele I rzędu Kierowca + podwójny fotel z 
regulowanymi zagłówkami 

 

22. Fotele II rzędu 3 indywidualne fotele lub kanapa 3 
miejscowa z możliwością demontażu z 
regulowanymi zagłówkami i pasami 
bezpieczeństwa 

 

23. Fotele III rzędu 3 niezależne z regulowanymi oparciami i 
trzypunktowymi pasami 
bezwładnościowymi, z możliwością 
szybkiego demontażu 

 

24. Mocowanie wózka 
inwalidzkiego 

Atestowane, listwy, pasy mocujące 
wózek, pasy bezpieczeństwa dla osób 
na wózku 

 

25. Platforma najazdowa Najazdy aluminiowe teleskopowe z 
powłoką antypoślizgową, umożliwiająca 
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wprowadzenie wózka z tyłu pojazdu 

26. Hak holowniczy Z możliwością demontażu kuli  

27. Oznakowanie Zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym (emblematy , 
kierunkowskazy dachowe) 

 

28. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych  

29. Gaśnica (proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 
minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP) trójkąt 
(posiadający homologację) , apteczka (rękawice lateksowe - 3 pary, 
nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań – 1 
sztuka, opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opak. (100 sztuk), 
bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, bandaże elastyczne 3 m x 10 cm 
- 2 sztuki, woda utleniona (100 ml) - 1 flakon, folia termoizolacyjna - 1 
sztuka, opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, rurka ustno-gardłowa (do 
sztucznego oddychania) - 1 sztuka, preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka), 
podnośnik hydrauliczny, fartuchy przeciwbłotne, klucz do kół, 
wkrętak dostosowany do wkrętów w pojeździe,   klucz 
umożliwiający odłączanie biegunów akumulatora,  linka holownicza 
(dostosowana do masy pojazdu o długości od 3 do 6 metrów, 
wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle 
mocujące. Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub 
odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci 
atestu, sprawozdania z badań przeprowadzonych przez akredytowaną 
jednostkę badawczą lub certyfikującą.), kamizelka odblaskowa 
ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008), dwa młotki do 
rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa, 

zamocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta, 

 

30. Polisa ubezpieczeniowa Pełny pakiet na okres roku (OC, AC, NW, 
ASISTANCE) 

 

31. Gwarancja 24 miesiące bez limitu kilometrów  

36 miesięcy na powłokę lakierniczą  

120 miesięcy na perforację blachy  
 

Do opisu techniczno – eksploatacyjnego wykonawca winien dostarczyć instrukcje obsługi i 
eksploatacji zawierającą, co najmniej: 

1. Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwo 
zgodności WE pojazdu. 

2. Lista autoryzowanych stacji obsługi. 
3. Oficjalne katalogi producenta/importera pojazdu w języku polskim, 

zawierający dane techniczne oraz wyposażenie oferowanej wersji 
pojazdu 

 
PODPIS: 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i data 

      

      
 
 
 


