Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Pionkach

Znak sprawy: IŚ.271.4.2017

S PE CYFI KAC JA
I ST O TNYC H WAR U N K ÓW ZAM ÓW I E N IA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, na dostawy:

„Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach”
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiającym jest:
Nazwa:
Gmina Miasto Pionki
Adres:
Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
Regon:
670223468
NIP:
796-295-87-67
Nr telefonu:
48 34 14 201
Nr faksu:
48 3121 102
Adres e-mail:
burmistrz@pionki.pl
Strona internetowa:
www.pionki.pl , www.bip.pionki.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00
2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są na stronie internetowej
www.bip.pionki.pl w części „Ogłoszenia”.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwanej
dalej ustawą Pzp, a także zgodnie z wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami
wykonawczymi.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach. Autobus przystosowany
do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.
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3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych,
wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w SIWZ wraz z załącznikami).
4. Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być o maksymalnym przebiegu 50km (oraz
ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego), wolny od wad prawnych i
fizycznych, nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r., musi posiadać kierownicę
usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym w
szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ.
5. Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być zgodny z co najmniej normą Euro 5 oraz
spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.
6. Wykonawca dostarczy samochód na koszt i ryzyko własne, pod wskazany przez Zamawiającego adres
w Pionkach.
7. Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu.
8. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu:
1) 24 miesięcy gwarancji jakości na części mechaniczne
2) 60 miesiące gwarancji jakości na perforację części nadwozia
3) 24 miesięcy gwarancji jakości na powłoki lakiernicze.
4) 24 miesiące gwarancji jakości na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób
niepełnosprawnych.
9. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu bez
zastrzeżeń.
10. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania
nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w
okresie gwarancji.
11. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w
jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie
stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie
zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi
własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krótszego niż 7 dni roboczych.
13. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości
rzeczy sprzedanej.
14. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
15. Zamawiający wymaga od wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw samochodu
w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1
lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancje Wykonawcy w odległości nie większej niż 120 km
od siedziby Zamawiającego.
16. Zamawiający dopuści ramki okienne wraz ze słupkami bocznymi z tworzywa ABS (łatwo
zmywalne), a ściany podokienne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką jako spełniające
wymagania SIWZ odnośnie oferowanego pojazdu.
17. Zamawiający w wymaganiach „klimatyzacja fabryczna” rozumie klimatyzację przednią i
klimatyzację przestrzeni pasażerskiej montowaną przez producenta samochodu bazowego.
18. Przez zapis „Fotele turystyczne” Zamawiający rozumie również fotele wysokie tapicerowane z
zagłówkiem zintegrowanym i sztywnym oparciem.
19. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
22. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6) i 7).

Strona: 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Pionkach

23. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
24. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca), o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że służą one
wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie
nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać podane w opisie przedmiotu zamówienia
parametry techniczne.
25. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
34100000-7 Pojazdy silnikowe
34120000-7 Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: do 20.03.2017r. Podany termin jest terminem maksymalnym w
jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z
kryteriów oceny ofert - im krótszy termin Wykonawca zaproponuje w ofercie, tym więcej punktów
otrzyma oferta w tym kryterium, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem, mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców biorących udział
w niniejszym postępowaniu przetargowym.
2. Postanowienia dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego (np. konsorcja):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a
pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć do oferty.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem,
wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy
Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem, na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wyklucza się wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
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6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu – wg wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ.
6.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia:
6.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
6.2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących
dokumentów: brak dokumentów.
6.2.3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących
dokumentów: brak dokumentów.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
6.3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu
6.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
6.4.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.
6.5. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
6.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 6.2.1. a), składa dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.6. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6.6.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,
6.6.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 przekazują:
a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Urząd Miasta
Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, lub
b) faxem na nr 48 3121 102, lub
c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: p.stolarski@pionki.pl
7.2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone
przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
7.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z
zapisem w nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu dla WTZ w
Pionkach”.
7.4. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego
zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza specyfikacja.
7.5. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan
Piotr Stolarski w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
7.6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
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8.1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Pionkach Nr 04 9141 0005 0000 0231 2000 0100
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240, z późn. zmianami).
8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć wraz z ofertą
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wykonawca załącza do oferty oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie,
pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe
zespolony z ofertą.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
10.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
1) formularz ofertowy;
2) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ.
10.2. Oferta musi być napisana czytelnie w formie pisemnej.
10.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10.4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach
stanowiących załączniki do SIWZ.
10.5. Zaleca się, aby formularz Oferta był napisany wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawierał wszystkie elementy wskazane we wzorze,
szczególnie składane przez wykonawcę oświadczenia i deklaracje.
10.6. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty, a stanowiące jej integralną całość,
były napisane wg wzorów przygotowanych przez zamawiającego i stanowiące załączniki do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.7. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach załączonych do
SIWZ.
10.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
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zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, którego każdego z nich dotyczą.
10.10. Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego
rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy
uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.
10.11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
10.12. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
10.13. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
10.14. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane
przez wykonawcę.
10.15. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazanym
jest, by w treści oferty umieszczona była informacja o ilości stron.
10.16. Wykonawca może złożyć jedna ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
wykonawcę.
10.17. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.18. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy
odczytywać wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez
zamawiającego w trakcie postępowania.
10.19. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
(nie później niż w terminie składania ofert) zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być
oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn.zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były one
odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa.
Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
10.20. Opakowanie i oznakowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie lub w innym opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert oraz uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia koperty/opakowania.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być opatrzone nazwą (firmą) i dokładnym adresem
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na dostawę samochodu dla WTZ w Pionkach
nie otwierać przed dniem 23.02.2017 r., godz. 11:10
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II
15, 26-670 Pionki.
10.21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Strona: 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Pionkach

10.22. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot: zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz koszty związane z
udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10.23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

11.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła
II 15, 26-670 Pionki (sekretariat, pokój Nr 1), w terminie do dnia 23.02.2017 roku, do godziny
11:00.
11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/opakowaniu dodatkowo
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty/opakowania oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać się z postępowania
(wycofać ofertę) poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia. Zawiadomienie o wycofaniu oferty
musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie/opakowaniu
dodatkowo oznakowanej napisem „WYCOFANIE”. Koperty/opakowania oznakowane w ten
sposób zostaną otwarte w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności procedury
wycofania oferty oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie/opakowaniu wycofywanej
oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
11.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Pionki, Aleja
Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, w dniu 23.02.2017 r. o godz. 11.10.
11.7. Otwarcie ofert jest jawne.
11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11.9. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu Oferta stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.2. Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
12.3. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie zobowiązania oraz
wszystkie koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać zysk wykonawcy
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
12.4. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizacje przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu Oferta była ceną ostateczną, bez
konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
12.5. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie warunki i wytyczne
stawiane przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
12.6. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi także uwzględniać wszystkie inne koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z dokumentacji przetargowej oraz wszelkie
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inne koszty nieujęte w dokumentacji przetargowej, bez których nie jest możliwe wykonanie
zamówienia.
12.7. Każdy z Wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie dopuszcza się
wariantowości cen.
12.8. Zaleca się aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia
oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania
umowy.
12.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
12.10. Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym, związane z realizacją niniejszego
zamówienia publicznego, prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walutach obcych.
12.11. dla przedmiotu zamówienia pochodzącego z importu tj. krajów spoza Unii Europejskiej, cena
oferty (PLN) musi uwzględniać wszystkie opłaty, w tym m.in. cło przywozowe, które jest należne
w kraju zamawiającego. Cło przywozowe i akcyzę wykonawca ma obowiązek uiścić przed
odbiorem dostawy.
12.12. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów oceny ofert:
1) Cena oferty (60%) - maksymalnie 60 punktów
2) Gwarancja (przedłużenie okresu gwarancji o 1 rok, 2 lata lub o 3 lata) (20%) - maksymalnie 20
punkty
3) Parametry techniczne (20%) - maksymalnie 20 punktów
13.3. Kryterium oceny ofert - cena oferty (60%).
Maksymalna ilość punktów za oferowaną cenę wynosi 60 punktów. Obliczenie ilości punktów za
oferowaną jednostkową cenę polegać będzie na określeniu ceny i przydzieleniu dla najniższej ceny
maksymalnej ilości punktów, a następnie przydzieleniu dla kolejnych wyższych cen
proporcjonalnie niższej ilości punktów wg podanego niżej wyliczenia:
najniższa cena

C = --------------------- x 60
oferowana cena

gdzie:
C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym
najniższa cena – najniższa cena jednostkowa spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert
oferowana cena – cena jednostkowa z rozpatrywanej (ocenianej) i nieodrzuconej oferty

13.4. Kryterium oceny ofert – gwarancja (przedłużenie okresu gwarancji o 1 rok lub o 2 lata)
(24%).
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium oceny ofert wynosi 12 punktów.
Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu:
1) 24 miesięcy gwarancji jakości na części mechaniczne
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2) 60 miesiące gwarancji jakości na perforację części nadwozia
3) 24 miesięcy gwarancji jakości na powłoki lakiernicze.
Wykonawca może zaproponować przedłużenie okresu gwarancji o 1 rok lub o 2 lata w każdym
rodzaju gwarancji wymienionym powyżej. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji
zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.
Wykonawca, który w ofercie zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 rok w danym rodzaju
gwarancji (jednej z trzech), przyznanych zostanie dodatkowe 4 punkty. Wykonawca, który w
ofercie zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji o 2 lata w danym rodzaju gwarancji (jednej z
trzech), przyznanych zostanie dodatkowych 8 punktów.
13.5. Kryterium oceny ofert – termin wykonania zamówienia (6%).
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium oceny ofert wynosi 6 punktów.
Wykonawca, który w ofercie zaoferuje skrócenie terminu wykonania zamówienia o jeden dzień,
przyznany zostanie dodatkowo 1 punkt. Wykonawca, który w ofercie zaoferuje skrócenie terminu
wykonania zamówienia o dwa dni, przyznanych zostanie dodatkowo 2 punkty. Wykonawca, który
w ofercie zaoferuje skrócenie terminu wykonania zamówienia o 3 dni, przyznanych zostanie
dodatkowo 3 punkty. Wykonawca, który w ofercie zaoferuje skrócenie terminu wykonania
zamówienia o 4 dni, przyznanych zostanie dodatkowo 4 punkty. Wykonawca, który w ofercie
zaoferuje skrócenie terminu wykonania zamówienia o 5 dni, przyznanych zostanie dodatkowo 5
punktów. Wykonawca, który w ofercie zaoferuje skrócenie terminu wykonania zamówienia o 6
dni, przyznanych zostanie dodatkowo 6 punktów.
13.6. Kryterium emisji spalin (5%).
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium oceny ofert wynosi 5 punktów.
Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być zgodny z co najmniej normą Euro 5.
Wykonawca, który w ofercie zaoferuje samochód, który spełnia normy emisji spali Euro 6,
przyznanych zostanie dodatkowo 5 punktów.
13.7. Kryterium „zużycie energii” (5%).
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium oceny ofert wynosi 5 punktów.
Obliczenie ilości punktów za zużycie energii przez oferowany samochód polegać będzie na
określeniu zużycia energii i przydzieleniu dla zużycie najniższej energii maksymalnej ilości
punktów, a następnie przydzieleniu dla kolejnych wyższych zużyć energii przez kolejne
samochody proporcjonalnie niższej ilości punktów wg podanego niżej wyliczenia:
najniższa wielkość zużywanej energii podana w ocenianych ofertach

E = --------------------------------------------------------------------- x 5
wielkość zużywanej energii podana w ocenianej ofercie

gdzie:
E – ilość punktów przyznana w kryterium zużycia energii

Uwaga: Dla potrzeb oceny „zużycia energii” (5%) przez oferowany autobus, należy przyjąć

wartość spalania paliwa w cyklu mieszanym (średnim) z katalogu producenta pojazdu
bazowego.
13.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych w
ramach poszczególnych kryteriów, uzyska największą liczbę punktów.
13.9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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14.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria oceny ofert.
14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie
z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.
14.3. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
14.4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć
zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum
następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego,
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy
realizacji zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,
obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia,
d) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
14.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
14.7. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
14.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
15.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH.

16.1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze
zamówienie publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do SIWZ.
16.2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez
zamawiającego.
16.3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
16.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
17.

PRZESŁANKI ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ
UMOWIE.
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17.1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje
możliwość dokonania za jego zgodą istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym
wykonawcą w przypadkach wymienionych w punkcie 17 SIWZ.
17.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu
umowy w następujących przypadkach:
1) Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
17.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu – pod rygorem
nieważności.
18.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI Środki ochrony
prawnej tej ustawy.
18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
określenia warunków udziału w postępowaniu,
2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)
odrzucenia oferty odwołującego,
4)
opisu przedmiotu zamówienia,
5)
wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.5. Wykonawca, na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

19.

POZOSTAŁE INFORMACJE

19.1. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
19.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19.3. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie jest zawarcie umowy
ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.
19.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr. 223
poz. 1655 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane
przepisy Kodeksu Cywilnego.

20.

INFORMACJE DODATKOWE

20.1. Zakup samochodu objęty dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”.

21. PODWYKONAWSTWO.
1. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej, o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące
część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a
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innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje części zamówienia których dotyczy obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy.

21. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

- formularz ofertowy
- wzór umowy
- minimalne wymagania techniczo-użytkowe samochodu
- oświadczenie aktualne na dzień składania ofert składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp
załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził:

Jolanta Sarnecka - Buczek
Z-ca Burmistrza Miasta

Pionki, dnia 15 luty 2017 r.
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