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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zamawiający:
Adres:
Telefon:
Telefax:
Konto bankowe:
Numer NIP:
Numer REGON:
e-mail:
URL:

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Gen. H. Kamieńskiego 5
0(29) 764-52-82
0(29) 765-43-25
BPS SA O/Ostrołęka 87 1930 1666 2340 0336 9328 0001
758-21-34-480
551183985
ckp.ostroleka@poczta.neostrada.pl
www.ckpostroleka. pl

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu Van – 9
miejsc z homologacją na przewóz osób”.
Wspólny słownik Zamówień CPV: 34.11.52.00-8
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ pn.
Minimalne wymagania techniczne i użytkowe samochodu osobowego typu van do przewozu osób.
5. Zamówienia częściowe.
Zamówienie nie przewiduje składania ofert częściowych.
6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7
u.p.z.p.
7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych
warunków
9.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać
warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 u.p.z.p.,
Wykonawca składa:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych- oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone w ofercie dla
każdego z nich.)
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 u.p.z.p. sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone w ofercie dla
każdego z nich.)
9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych :
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 9.2.1) niniejszej SIWZ przedkłada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, 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.
9.4. Inne dokumenty:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 14.1.4) SIWZ,
4) 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 10.1 SIWZ.
9.5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia – nie spełnia”.
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9.6. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków
o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie 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.
10.2.
10.3.

10.4.

Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są
zobowiązani przyjąć następująca formę prawną: Konsorcjum. W tym celu przed
podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu kopię umowy Konsorcyjnej określającej m.in. zakres obowiązków każdego
z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, pełnomocnika Konsorcjum.
Umowa Konsorcyjna winna być zawarta na okres Umowy o realizację zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. 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, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
14. Opis sposobu przygotowania oferty.
14.1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) 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.
4) 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 lub oświadczenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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5)

6)

7)

8)

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego
przez osoby do tego upoważnione.
Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź tez przygotowane przez Wykonawcę w formie
zgodnej z niniejszą SIWZ.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby.
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 przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

14.2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, 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.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego
lub maszynopisu.
4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale
połączone w jedną całość inną techniką.
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 osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
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.
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 osób) podpisującą
(podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
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8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9) Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.
Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.) „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo
innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
14.3.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) 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.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

15.
Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ
15.1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 u.p.z.p.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych
w art. 38 ust. 1 ust. 1a i 1b.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień
Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faksem przy
zasięganiu informacji prawnie skutecznych zgodnie z art. 27 u.p.z.p.
15.2. Zmiany w treści SIWZ
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści jej treść na stronie
internetowej.
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania, droga elektroniczna, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej określonej w dyrektywie.
2) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
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Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej Zamawiającego.
16.

zamówienia,

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w sprawach dot. przedmiotu zamówienia: Dariusz Pliszka, tel. 0-29 764 21 94 ,
- w sprawach proceduralnych: Andrzej Glinka, tel. 0-29 764 52 82.

17.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
17.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu
w siedzibie Zamawiającego w Centrum Kształcenia Praktycznego, biuro techniczne, I piętro
w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

03/11/2011

do godz.

12:00

17.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :
Przetarg nieograniczony na: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN –
9 miejsc z homologacją na przewóz osób.
Nie otwierać przed dniem 03/11/2011 godz. 12:30
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 otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Centrum Kształcenia Praktycznego,
ul. Gen. H. Kamieńskiego 5, 07-410 Ostrołęka, Sala konferencyjna, I piętro.
w dniu

20.
20.1.
20.2.

03/11/2011

o godz.

12:30

Tryb otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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20.3.

20.4.

20.5.

Kopery (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.
W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
3) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,
Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1.
i 21.4.2)-3) niniejszej SIWZ.

21.

Zwrot ofert bez otwierania.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

22.
22.1.

Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą. 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.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

22.2.

22.3.

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. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).
23.4. Ostateczna cena oferty, winna być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
23.5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom.
23.6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535).
23.7. Ostateczna cena oferty, określona przez Wykonawcę, winna być liczona do dwóch miejsc
po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust 6 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania
faktur (…) ( Dz. U Nr 68, poz. 360). Kwotę zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
24.
24.1

Kryteria oceny ofert.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych
z niniejszego postępowania.
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

przez

Zamawiającego
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24.2.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny (waga kryterium
„cena”–100%)
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.
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.
25.1.

25.2.

Oferta z rażąco niską ceną.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
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 :
1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub
2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
26.

Uzupełnienie oferty.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.
25 ust. 1 u.p.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożne na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.

27.
Tryb oceny ofert.
27.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3)

Zamawiający stosownie do treści art. 87 u.p.z.p. niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę
o poprawieniu jego oferty. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego,
w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o poprawieniu omyłki o której
mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 u.p.z.p. o nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.

27.2.

Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej 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.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
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.
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 2
u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

28.

Wykluczenie Wykonawcy.
Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

29.

Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.

30.
30.1

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.
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. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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3)
4)
30.4.

31.
31.1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

31.2.

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 u.p.z.p. , po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,
o której mowa w pkt 31.3.1), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia.
Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
zostanie zawarta w formie pisemnej,
mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią
inaczej,
jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie,
jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,
jest nieważna:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust. 1 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej
SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

31.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

31.4

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku uznania ich
oferty za najkorzystniejszą przedłożą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
o realizację zamówienia umowy regulujące podział obowiązków pomiędzy Wykonawców
realizujących umowę wspólnie.
Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

31.5.

32.
Unieważnienie postępowania.
32.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach
określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
32.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
33.
Środki ochrony prawnej.
33.1 Informacje ogólne.
1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
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Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art.
179 i n. u.p.z.p.
2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 niniejszej SIWZ są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
3) Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 u.p.z.p.
33.2. Odwołanie.
Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art. 180 ust. 1 u.p.z.p.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.,
albo
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.
3) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
wobec czynności innych, niż określone w pkt 1)2)3).
Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem terminu.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
33.3. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
34.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
34.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną.
34.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
35.

Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi
w Formularzu Oferty.
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36.

Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

L.p.

Oznaczenie
załącznika

Nazwa załącznika

1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty.

2.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3.

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

4.

Załącznik nr *4

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
(dla osób fizycznych)

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 9 niniejszej
SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.
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Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
na zadanie p.n.:

”Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – 9 miejsc
z homologacją na przewóz osób”.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Kształcenia Praktycznego

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA Z RAMIENIA WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu

4. DANE TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE I CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Oferujemy dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego:
Rodzaj samochodu: ……………….
Marka: ..............................................................................................................
Model:

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

Typ: …….
Rok produkcji: ………….
UWAGA: należy wpisać dane pojazdu
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WYMAGANE
1
2
3

NADWOZIE
Rodzaj nadwozia
Ilość drzwi
Liczba miejsc

Rozstaw osi

5

Długość całkowita

6

Szerokość z lusterkami

1

Homologacja auta bazowego – kombi
van 9 -osobowe
SILNIK
Rodzaj paliwa

2

Umieszczenie silnika

3

Cylindry

4

Pojemność skokowa

6
7

Maksymalny moment obrotowy

8

5000- 5200 mm
do 2200 mm
Tak

olej napędowy
z przodu
≥4

Norma emisji spalin – dwutlenku węgla
oraz norma emisji zanieczyszczeń –
tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów
Moc –

5

VAN
min. 4 - drzwiowy
1+8, drugi i trzeci
rząd siedzeń z łatwym
i szybkim
demontażem
3100-3200 mm

4

7

OFEROWANE

Zużycie paliwa

do 2000 cm3
Euro 5

powyżej 125 KM
≥ 320 Nm
do 7,5l/ 100 km w
cyklu mieszanym

UKŁAD JEZDNY
1

Napęd

przedni

2

Koła jezdne

3

Opony

4

Układ hamulcowy - przód

5

Układ hamulcowy - tył

16”
(4 letnie +4 zimowe)
+ 4 felgi
tarcze wentylowane
tarcze

UWAGA: wszystkie ww. wiersze w kolumnie: „OFEROWANE”, muszą zostać wypełnione
poprzez dokładne opisanie oferowanych parametrów. Jeżeli nie można określić oferowanego
parametru – należy wpisać „nie dotyczy”.
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Wyposażenie pojazdu:
LP
1

18
19

WYPOSAŻENIE (FUNKCJA)
Oświetlenie w przedziale pasażerskim
Panele w drzwiach kabiny z przyciskami
do sterowania elektrycznego podnoszenia
szyb
Wielofunkcyjna deska rozdzielcza ze
schowkami i wnęką na drobiazgi
Zagłówki z regulacją wysokości
Centralny zamek z pilotem
ABS + EBD
Kolumna kierownicy z regulacją w
dwóch płaszczyznach
Wspomaganie kierownicy
Elektrycznie sterowane szyby z układem
zapobiegającym przycięciu palców
Szyby boczne i tylne atermiczne
Boczne lusterka regulowane elektrycznie
i podgrzewane
Regulacja ustawienia świateł
Bezwładnościowe trzypunktowe pasy
bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach
Dwumiejscowe przednie siedzenie
pasażerów z poduszką powietrzną
Korek wlewu paliwa zamykany na
kluczyk
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Dysze nawiewu powietrza dla pasażerów
z tylnych siedzeń
Poduszka powietrzna kierowcy
Tylne drzwi

20

Drzwi boczne

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

21
22
23
24
25
26
27
28

Szyby boczne drugiego rzędu siedzeń
Trzecie światło stopu
Półka na drobne przedmioty pod dachem
kabiny
Zamykany schowek w desce rozdzielczej
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Klimatyzacja
Światła przednie przeciwmgielne
Lakier

29

Autoalarm wolumetryczny

WYMAGANE
Tak
Tak

OFEROWANE

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Przeszklone
dwuskrzydłowe
z wycieraczką
Przeszklone
przesuwne
Przesuwne
Tak
Tak
Tak
Tak
manualna
Tak
kolor jasny szary
metalizowany
Tak
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30
31
32

Radio z czytnikiem CD + sterowanie w
kierownicy
Wykładzina podłogowa
Wnętrze kabiny pasażerskiej - boki

Tak
zmywalna
tapicerka - tworzywo
PCV kolor ciemny

UWAGA: w rubryce: „OFEROWANE” należy wpisać: „ tak” lub „nie”.

WYMAGANE

OFEROWANE

Gwarancje
1

Nadwozie

min. 8 lat

2

Lakier

min. 3 lata

3

Pojazd – podzespoły bez limitu

min. 2 lata

kilometrów

UWAGA: wszystkie ww. wiersze w kolumnie: „OFEROWANE”, muszą zostać wypełnione
poprzez dokładne opisanie oferowanych gwarancji. Jeżeli nie można określić – należy
wpisać „nie dotyczy”. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od
wniesienia dodatkowej opłaty.
2) za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest:
Wartość bez podatku VAT ........................................ ……………………………..PLN
(słownie : .................................................................................................................. PLN)
VAT ….. % tj. .............................................PLN naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., poz.53 5 z późn .zm.)

wartość z podatkiem VAT ........................................................................... PLN
(słownie : ................................................................................................................ PLN)
5. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie – (maks. 21 dni od daty
podpisania umowy) ……………………………………………………………………………
6. Oferujemy również:
- dostęp do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zlokalizowanego
w odległości ……….. km (max. 50 km) od siedziby Zamawiającego,
- instrukcje obsługi w języku polskim,
- homologację pojazdu.
SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
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7. Usługi serwisowe świadczone będą przez ( należy podać nazwę i adres stacji obsługi ):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
8. Oświadczam(y), że akceptuję(emy), termin płatności faktur - 14 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
9. OŚWIADCZENIE
Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :
1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
3) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
6) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuje(emy)
się zawrzeć w miejscu i terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego.
7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za
realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ)
zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz
i w imieniu każdego z nas] *,
8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia,
9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), [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 postępowania]*
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)

10) [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]*:
Nazwa części zamówienia
L.p.
a)

b)

* - niepotrzebne skreślić
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10.
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach.
11. PODPISY
l.p.

Pełna (e)Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię
osoby (osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpisy(y)
osoby(osób)
upoważnionej(ych)
do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość i
data

1)
2)

Miejscowość ……………………………………. dnia …………………………………..
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Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

1. ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Kształcenia Praktycznego
2. WYKONAWCA:
L.p.

Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), oświadczam(y),
że:
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczenie przedkładam(y) w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym zadanie
p.n. ”Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN- 9 miejsc z homologacją na
przewóz osób”.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Miejscowość .................................. , dnia . ....................................

Podpisano :…...............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

1. ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Kształcenia Praktycznego
2. WYKONAWCA:
L.p.

Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze
zm.)
Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie
p.n.: ”Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – 9 miejsc z homologacją
na przewóz osób”.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Miejscowość .................................. , dnia . ....................................

Podpisano :…...............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr *4- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

1. ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Kształcenia Praktycznego
2. WYKONAWCA:
L.p.

Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie
p.n.: ”Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – 9 miejsc z homologacją
na przewóz osób”.

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i)
odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 kodeksu karnego.

Miejscowość .................................. , dnia . ....................................

Podpisano :…...............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR ..........
Zawarta w dniu ..................................... w Ostrołęce pomiędzy:
Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Kamieńskiego 5, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-214-44-80
REGON 551183985
reprezentowanym przez:
1. Stanisław Grzyb - dyrektor
przy kontrasygnacie
2. Elżbieta Denkiewicz – główny księgowy
zwanego dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
.........................................................................
z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/
w …………………………………………………………………………………………………
……
NIP ............................................ REGON ................................
reprezentowanym przez:
..........................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu jednego fabrycznie nowego,
nieużywanego samochodu typu van 9-cio miejscowego marki ……………………………
z silnikiem ………………………, wyprodukowanego w …………… r., przystosowanego
do przewozu osób.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego: …………………………………………………..
3. Dostawa przedmiotu umowy określonego w ust. 1 nastąpi w dniu ……………… 2011 r.
4.

Wykonawca na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą przedmiotu umowy, pisemnie
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
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§ 2.
Wydanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi na podstawie przeprowadzonych
oględzin przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz poprzez
sporządzenie protokółu zdawczo odbiorczego stwierdzającego (bądź wykluczającego)
zgodność przedmiotu zamówienia z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę.
§ 3.
Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie niezbędne
dokumenty wymagane polskim prawem do rejestracji pojazdu we właściwym organie
rejestracyjnym.
§ 4.
1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy, cenę umowną w kwocie:
…………… złotych brutto (słownie: …………………………………………... złotych), w
tym podatek VAT w wysokości 23 %.

2.

Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie
z § 2 na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§ 5.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonana umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 5% wartości umownej przedmiotu zamówienia, gdy Wykonawca odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2) w wysokości 0,5% wartości umownej przedmiotu zamówienia nie dostarczonego w
terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższające kary umowne.
§ 6.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na:
a) nadwozie – ………….. lat(a)
b) lakier – ………. lat(a)
c) pojazd – podzespoły bez limitu kilometrów - ………. lat(a)
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, maksymalnie do 50 km od siedziby
Zamawiającego, autoryzowanego serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji. Czas
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gwarancji biegnie od dnia odbioru przedmiotu umowy.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE SAMOCHODU
OSOBOWEGO TYPU VAN DO PRZEWOZU OSÓB

Rodzaj samochodu: osobowy
Typ: van
Rok produkcji: 2011
LP

Nadwozie

WYMAGANE

1

Rodzaj nadwozia

2

Ilość drzwi

3

Liczba miejsc

4

Rozstaw osi

3100-3200 mm

5

Długość całkowita

5000- 5200 mm

6

Szerokość z lusterkami

7

Homologacja auta bazowego –
kombi van 9 -osobowe

LP
1
2
3
4
5

SILNIK
Rodzaj paliwa
Umieszczenie silnika
Cylindry
Pojemność skokowa
Norma emisji spalin –
dwutlenku węgla oraz norma
emisji zanieczyszczeń –
tlenków azotu, cząstek stałych
oraz węglowodorów
Moc –
Maksymalny moment
obrotowy
Zużycie paliwa

6
7
8

VAN
min. 4 - drzwiowy
1+8, drugi i trzeci rząd siedzeń z łatwym i szybkim
demontażem

do 2200 mm
Tak

WYMAGANE
olej napędowy
z przodu
≥4
do 2000 cm3

Euro 5

powyżej 125 KM
≥ 320 Nm
do 7,5l/ 100 km w cyklu mieszanym
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LP
1
2
3
4
5

UKŁAD JEZDNY
Napęd
Koła jezdne
Opony
Układ hamulcowy - przód
Układ hamulcowy - tył

WYMAGANE
przedni
16”
(4 letnie +4 zimowe) + 4 felgi
tarcze wentylowane
tarcze

Wyposażenie pojazdu:
LP
1
2

15
16
17
18
19

WYPOSAŻENIE (FUNKCJA)
Oświetlenie w przedziale pasażerskim
Panele w drzwiach kabiny z przyciskami do sterowania
elektrycznego podnoszenia szyb
Wielofunkcyjna deska rozdzielcza ze schowkami i wnęką na
drobiazgi
Zagłówki z regulacją wysokości
Centralny zamek z pilotem
ABS + EBD
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Wspomaganie kierownicy
Elektrycznie sterowane szyby z układem zapobiegającym
przycięciu palców
Szyby boczne i tylne atermiczne
Boczne lusterka regulowane elektrycznie
i podgrzewane
Regulacja ustawienia świateł
Bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy
wszystkich fotelach
Dwumiejscowe przednie siedzenie pasażerów z poduszką
powietrzną
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Dysze nawiewu powietrza dla pasażerów z tylnych siedzeń
Poduszka powietrzna kierowcy
Tylne drzwi

20
21
22
23
24
25
26
27

Drzwi boczne
Szyby boczne drugiego rzędu siedzeń
Trzecie światło stopu
Półka na drobne przedmioty pod dachem kabiny
Zamykany schowek w desce rozdzielczej
Pełnowymiarowe koło zapasowe
Klimatyzacja
Światła przednie przeciwmgielne

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

WYMAGANE
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Przeszklone
dwuskrzydłowe
z wycieraczką
Przeszklone przesuwne
Przesuwne
Tak
Tak
Tak
Tak
manualna
Tak

SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:
„Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – 9 miejsc z homologacją na przewóz osób”.
Strona 29 z 30

28

Lakier

29
30
31
32

Autoalarm wolumetryczny
Radio z czytnikiem CD + sterowanie w kierownicy
Wykładzina podłogowa
Wnętrze kabiny pasażerskiej - boki

LP

kolor jasny szary
metalizowany
Tak
Tak
zmywalna
tapicerka - tworzywo
PCV kolor ciemny

Gwarancje

WYMAGANE

1

Nadwozie

min. 8 lat

2

Lakier

min. 3 lata

3

Pojazd – podzespoły bez limitu kilometrów

min. 2 lata

Ponadto

wymaga

się

dysponowania

autoryzowanym

serwisem

gwarancyjnym

i pogwarancyjnym zlokalizowanym maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego,
jak również dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi w języku polskim
oraz homologacji pojazdu.

Opis przedmiotu zamówienia określa minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może
oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ofercie uwzględnił wszystkie wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia. Brak w ofercie jakiegokolwiek z ww.
elementów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), który mówi, iż Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…).
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