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Nr sprawy 615231 -  N - 2019

Zamawiający
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SIÓDEMKA”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa samochodu 9- osobowego specjalnie przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych,  w tym do transportu osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 31.10.2019

Siedziba Zamawiającego: tablica ogłoszeń w dniu : 31.10.2019

Na własnej stronie internetowej : www.stowarzyszenie-siodemka.pl

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej:

www.stowarzyszenie-siodemka.pl
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Katowice, 31.10.2019

Katowice, 31.10.  2019 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

CZĘŚĆ I     
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Siódemka”
Ul. Olchawy ¼ 40 -383 Katowice
Tel. +48 796721117/506167053
Email. siodemka_7@o2.pl
Godziny urzędowania od 08:00 do 15:00
NIP: 954 27 23 774,  Regon: 241885799

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Trybem udzielenia  zamówienia  jest  przetarg  nieograniczony,  zgodnie  z  art.  39  ustawy z  dnia  29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.),
zwaną dalej ustawą pzp .

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup i dostawa samochodu 9- osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  wraz  z  dostawą  jednego  fabrycznie  nowego  -
wyprodukowanego  w  2019  r.,  nieużywanego   samochodu  9  –  osobowego  specjalnie
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.

3.1 Kod  i  nazwa zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34110000-1

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1
3.3 W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,

pochodzenie,  źródło  lub  szczególny  proces,  charakteryzujące  określone  produkty  lub  usługi,
oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych  określeń    i  jest  to  uzasadnione  specyfiką  przedmiotu  zamówienia.  W  takich
sytuacjach  ewentualne  wskazania  na  znaki  towarowe,  patenty,  pochodzenie,  źródło  lub
szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

3.4 Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek:
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3.4.1 Wyraźnie wskazać w ofercie zastosowane rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie  
odpowiednich informacji w załączniku nr 2a (wykaz parametrów technicznych i wyposażenia 
oferowanego samochodu)

3.4.2 Wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez 
Zamawiającego  na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;

3.4.3 Załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis 
oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania) potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot 
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4.4 Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za 
zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w 
SIWZ.

UWAGA:  Jeżeli  zaoferowane  rozwiązania  będą  posiadały  parametry  gorsze  od  wymaganych
w opisie przedmiotu zamówienia,  Zamawiający odrzuci  ofertę na podstawie art.  89 ust.  1 pkt  2
ustawy  pzp.  Ciężar  udowodnienia,  że  zaoferowane  przez  Wykonawcę  artykuły  odpowiadają
wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 13.12.2019

5. Podwykonawcy.

5.1 Wykonawca może powierzyć  wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
5.2 Jeśli  wykonanie  zamówienia  zostanie  powierzone  podwykonawcom  Wykonawca  w  swojej

ofercie  jest  zobowiązany  wskazać  wykonanie  której  części  zamówienia,  zamierza  powierzyć
podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy (firma) podwykonawców, danych kontaktowych – 
z podaniem imienia i nazwiska oraz osób do kontaktu z podwykonawcami.

5.3 Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w art.  22a  ust.  1  ustawy  pzp,  w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.4 Brak  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  podwykonawstwa  zostanie  uznane  przez
Zamawiającego za zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi.

6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia Wykonawcy. 

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2)  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa w art.  22  ust.  1  ustawy  pzp
dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
 z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający  nie  stawia  wymagań w tym zakresie.  Warunek  zostanie  spełniony  poprzez  złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający  nie  stawia  wymagań w tym zakresie.  Warunek  zostanie  spełniony  poprzez  złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia wymagań  w tym zakresie.  Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy pzp. 

6.3 Ponadto  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę   na  podstawie  niżej  wymienionych  przesłanek
określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy pzp j.n. 

a)  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); 

b) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 
a. Zamawiającym, 
b. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 
c. członkami komisji przetargowej, 
d. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a — chyba że jest możliwe
zapewnienie  bezstronności  po  stronie  zamawiającego  w  inny  sposób  niż   przez  wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

c)  który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego
uczciwość,  w  szczególności  gdy  Wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,  co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał  albo nienależycie wykonał  w istotnym
stopniu wcześniejszą  umowę  w sprawie zamówienia publicznego lub umowę  koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

e) będącego osobą  fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę  grzywny nie niższą  niż  3000 złotych; 

f)  jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa 
w pkt 5; 
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g)  wobec  którego  wydano  ostateczną   decyzję  administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków
wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą  decyzją  karę  pieniężną  nie niższą  niż  3000
złotych; 

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca
dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności. 

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.1 Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie
oświadczeń stanowiących załączniki 3 i 4 do niniejszego SIWZ.

Sposób  oceny  spełniania  warunków  wymaganych  od  wykonawców  będzie  zgodny  z  formułą
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

7.2 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,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nim
stosunków prawnych. 

7.3 Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował   niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów,  w szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów do oddania  mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub  zawodowe lub ich  sytuacja  finansowa lub  ekonomiczna,  pozwalają   na  wykazanie  przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą  wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 13-23 i ust. 5. 

7.5 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał  się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7.6 W przypadku  gdy  Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów na
zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  pzp,  będzie  dysponował   niezbędnymi  zasobami  
w stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  ,  w  celu  oceny  czy
stosunek  łączący Wykonawcę   z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich
zasobów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają  
w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu
zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
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8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art.  25a ust.  1  ustawy pzp
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest załączyć oświadczenie
wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.

8.2 W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 25a ustawy pzp składają oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru
na załączniku nr 4 do SIWZ.

8.3 Ponadto Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),
b) wykaz parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego samochodu (załącznik nr 2a)
c) odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie  art.  24 ust.  5 pkt 1 ustawy pzp.
Jeżeli  Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenia  zamówienia,  dokument  ten  składa
każdy z nich,

d) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
e) oświadczenia  Wykonawcy o przynależności  albo braku przynależności  do tej  samej  grupy

kapitałowej  -   załącznik  nr  5  do  SIWZ.  W  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. Termin złożenia powyższego wskazano w rozdziale 14.2.5 SIWZ.

8.4 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów,  o których mowa w rozdziale 8.3 lit. c)   niniejszej SIWZ składa dokument
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.5 Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w  pkt 8.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z
uwzględnieniem terminów wskazanych w pkt 8.4.

9. Oferty wspólne.
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9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka
cywilna). 

9.2 Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanowią  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.3 Wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane  będą  wyłącznie  z  pełnomocnikiem
(liderem konsorcjum).

9.4 Jeżeli  oferta  Wykonawców,  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  została
wybrana,  Zamawiający  może  żądać   przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

9.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna)
składają  dokumenty  lub  oświadczenia,  z  których  treści  wynikać  będzie,  że  razem/łącznie
spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp - dot.
zał. nr 3 do SIWZ.

9.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum lub spółka cywilna)
składają oddzielnie  oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.  25a ust.  1
ustawy pzp - załącznik nr 4 do SIWZ.

10. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz
przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do
porozumiewania  się  
z Wykonawcami.

10.1 Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.
10.1.1 Komunikacja  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  zgodnie  z  wyborem

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu  ustawy z  dnia 23
listopada 2012r.  – Prawo pocztowe (Dz.  U.  z  2012r.  poz.  1529 oraz z  2015r.  poz.  1830),
osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca,  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615) 

10.1.2
E-mail: siodemka_7@o2.pl

10.1.3 W  przypadku  wezwania  przez  Zamawiającego  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia
oświadczeń,  dokumentów  lub  pełnomocnictw  w  trybie  art.  26  ustawy,  oświadczenia,
dokumenty  lub  pełnomocnictwa  należy  przedłożyć  (złożyć/uzupełnić/poprawić)  w  formie
wskazanej  przez  Zamawiającego  w  wezwaniu.  Forma  ta  winna  odpowiadać  wymogą
wynikającym ze stosownych przepisów.

10.1.4 W  przypadku  przesyłania  wniosków  i  informacji  drogą  elektroniczną  należy  w  temacie  
e-maila wpisać: „   nr sprawy 615231-N-2019 ” co ułatwi stronom identyfikację wiadomości.

10.1.5 Zgodnie  z  art.  63  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego  (Dz.  U.  z  2000r.  Nr  98,  poz.  1071  z  późn.  zm.)  odpowiedź  na
korespondencję zostanie udzielona jedynie, gdy zawierać będzie następujące dane:
 imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie, oraz nazwa firmy,
 adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu),
 treść pytania (określenie przedmiotu sprawy).

10.2 Pytania i odpowiedzi do SIWZ.
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10.2.1 Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  związane  z
prowadzonym postępowaniem na warunkach określonych w art. 38 ustawy pzp.

10.2.2 Treść  wyjaśnienia  zostanie  przekazana  jednocześnie  wszystkim  Wykonawcom,  którym
Zamawiający przekazał SIWZ bez wskazania źródła zapytania.

10.3 Zmiany do SIWZ.
10.3.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,

zmienić treść SIWZ. 
10.3.2 Dokonaną  zmianę  Zamawiający  przekaże  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym

przekazano SIWZ.
10.3.3 Jeżeli  w wyniku zmiany treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia jest niezbędny

dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży  termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych
warunków zamówienia.

10.4 Wyjaśnienia do ofert.

W  toku  oceny  i  badania  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  pisemnych  wyjaśnień
dotyczących treści złożonej ofert.

11. Wymagania dotyczące wadium.
11.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium - nie.

12.  Termin związania ofertą.

12.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania  ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  tego
terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12.3 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13 Opis sposobu przygotowywania ofert.

13.1 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą  i  czytelną  techniką  oraz  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

13.2 Wszelkie  poprawki  lub zmiany w tekście  oferty  muszą być  parafowane własnoręcznie  przez
osobę podpisującą ofertę.

13.3 W interesie Wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa i adres Wykonawcy: 

OFERTA

Nr sprawy: 

Zamawiający – ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………

nie otwierać przed: 14.11.2019 r. do godz. 10:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)

13.4 Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 
13.5 W  interesie  Wykonawcy  leży  aby  opakowanie  oferty  było  zamknięte  i  zabezpieczone  przed

otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
13.6 W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać aby

wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek.

13.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert
pod warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma pisemne powiadomienie   o  wprowadzeniu  zmian,
poprawek itp. przed terminem składania ofert.

13.8 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana
oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

13.9 Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do oferty.

13.10 Wykonawca  ma  prawo  wycofać  się  z  postępowania  poprzez  złożenie  pisemnego
powiadomienia złożonego do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta,
która zostanie wycofana nie będzie otwierana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu
Wykonawcy po terminie otwarcia ofert. 

13.11 Informacje  zawarte  w  ofercie  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później
niż  
w terminie  składania  ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą być  udostępniane,  muszą być  oznaczone
klauzulą:  NIE  UDOSTĘPNIAĆ.  INFORMACJE  STANOWIĄ  TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA  
W ROZUMIENIU ART.  11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. nr 153 z późn. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą 
w sposób trwały.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
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14.1 Miejsce oraz termin składania ofert.

14.1.1 Oferty należy składać  do dnia 14.11.2019 w siedzibie  Zamawiającego:  Stowarzyszenie  Na
Rzecz Osób niepełnosprawnych „Siódemka” Ośrodek „Otwarte Drzwi” ul. Oswobodzenia 47
40-404 Katowice

14.1.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na podstawie art.
84 ust. 2 ustawy pzp.

14.2 Otwarcie ofert.

14.2.1 Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  14.11.2019  o  godz.  10:15 w  siedzibie  Zamawiającego  
w biurze zamawiającego

14.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

14.2.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i  warunków
płatności zawartych  w ofertach.

14.2.4 Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie
internetowej Zamawiającego tj. www.stowarzyszenie-siodemka.pl

14.2.5 Wykonawca – zgodnie z art. 24 ust.  11 ustawy pzp w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  pzp  przekazuje  Zamawiającemu
oświadczenie o  przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
ww.  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym
Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

15.1 Łączna wartość brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
15.2 Formularz oferty musi być sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
15.3 Ceny  muszą  być  wyrażone  w  złotych  polskich  (PLN),  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po

przecinku.
15.4 Oferta musi zawierać łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną brutto

oferty" lub także „ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), tj. wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar. 

15.5 W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, 
a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne rabaty i upusty.

15.6 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 wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
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16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

16.1 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w niżej wymienionych kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Lp. Nazwa Znaczenie [%]

1 Cena 60

2 Gwarancja na zespoły i podzespoły 
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez
limitu kilometrów (min. 24 miesiące max. 60 
miesięcy)

20

3 Gwarancja na powłokę lakierniczą (min. 24 
miesiące max 60 miesięcy)

10

4 Samochód zastępczy 10

1) w zakresie kryterium „Cena” zastosowany zostanie poniższy wzór:

Cena najniższa oferowana brutto

    Ilość punktów =         -------------------------------------------------- x 60 % x 100

                                                Cena badanej oferty brutto

2)  w  zakresie  kryterium  „Okres  gwarancji  na  zespoły  i  podzespoły  mechaniczne,  elektryczne  i
elektroniczne  bez  limitu  kilometrów”   należy  wskazać  deklarowany  okres  gwarancji  w  zakresie
minimum 24 miesiące maksimum 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji nie będzie
dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji oferta otrzyma 20 pkt.

Przy  braku  wskazania  w  ofercie  okresu  gwarancji  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  uzna,  iż
zadeklarowany został okres 24 miesięcy (minimalny okres gwarancji).

Zastosowany zostanie poniższy wzór:

Oferowany termin gwarancji mech.

    Ilość punktów =         -------------------------------------------------- x 20 % x 100

                                         Maksymalny termin gwarancji mech.

3) w zakresie kryterium  „Okres  gwarancji  na powłokę lakierniczą”  należy wskazać deklarowany
okres gwarancji w zakresie minimum 24 miesiące maksimum 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego
okresu gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji oferta otrzyma 10 pkt. 
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Przy  braku  wskazania  w  ofercie  okresu  gwarancji  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  uzna,  iż
zadeklarowany został okres 24 miesięcy (minimalny okres gwarancji).

Zastosowany zostanie poniższy wzór:

Oferowany termin gwarancji  lak.

    Ilość punktów =         -------------------------------------------------- x 10 % x 100

                                         Maksymalny termin gwarancji lak.

4)  w  zakresie  kryterium  „Samochód  zastępczy”   należy  wskazać  deklarowany  okres  serwisu  lub
naprawy,  który  skutkował  będzie  udostępnieniem  Zamawiającemu  pojazdu  zastępczego
o parametrach nie  gorszych od naprawianego i  przystosowanego do  przewozu osób  na wózkach
inwalidzkich. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu
oraz naprawy gwarancyjne.

Przy  braku  wskazania  w  ofercie  okresu  serwisu  lub  naprawy,  który  skutkował  będzie
udostępnieniem  Zamawiającemu  pojazdu zastępczego  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  uzna,  iż
zadeklarowany został okres powyżej 5 dni serwisu lub naprawy.

Sposób liczenia punktów:

- powyżej 5 dni –  0 pkt. 
- powyżej 4 dni – 2 pkt.
- powyżej 3 dni – 4 pkt.
- powyżej 2 dni – 6 pkt. 
- powyżej 1 dnia – 8 pkt.
- w momencie oddania samochodu do serwisu – 10 pkt.

16.2 Zamawiający dokona punktowej oceny ofert wśród ofert nieodrzuconych.
16.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 
16.4 Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do

przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

17. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego,  Zamawiający może wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród pozostałych
ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
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18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19. Istotne dla stron postanowienia,  które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej  umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

19.1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
19.2 Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość

dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność
wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
 zmiana  danych  Wykonawcy  (np.  zmiana  adresu,  nazwy)  lub  zmiana  wynikająca  

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia w prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie 
przepisy zawarte w dziale VI, art. 179 do 198g  ustawy pzp.

CZĘŚĆ II
DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacja o przewidywanych  zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy pzp.

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

5.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
5.2 Adres poczty elektronicznej: e-mail: siodemka_7@o2.pl
5.3 Adres strony internetowej: www.stowarzyszenie-siodemka.pl

6. Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  między
Zamawiającym a Wykonawcą.

W  związku  z  wykonaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  nie  będą  prowadzone
rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.
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Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy pzp.

CZĘŚĆ III
SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ 
Nie dotyczy

CZĘŚĆ IV
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 

CZĘŚĆ V
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  wraz  z  dostawą  samochodu  do  przewozu  osób
niepełnosprawnych  –  mikrobus  9  –  cio  miejscowy,  specjalnie  przystosowany  do  przewozu  osób
niepełnosprawnych w tym jednej na wózku inwalidzkim.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup
wraz z dostawą samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – mikrobus 9 – cio miejscowy,
specjalnie  przystosowany  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  w  tym  jednej  na  wózku
inwalidzkim.  Dostawa  jednego  fabrycznie  nowego  nieużywanego  samochodu  typu  mikrobus
wyprodukowanego w 2019 r.

1. Wymagane warunki techniczne pojazdu:
Wymogi ekonomiczno – energetyczne:
zużycie paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona w l/100 km) nie więcej niż 9 l / 100 km, norma
emisji spalin – minimum EURO 6. 
Silnik:  wysokoprężny turbo diesel, pojemność skokowa silnika – minimum 1598 cm3  , moc silnika –
minimum 107 kW, minimum 145 KM, spełniający wymagania minimum EURO 6. Napęd: napęd kół
przednich, skrzynia  biegów  manualna,  mechaniczna,  zsynchronizowana, minimum  6  stopniowa,
elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. 
Układ  hamulcowy:  ABS  lub  system równoważny,  z  rozdziałem  siły  hamowania  i  wspomaganiem
hamowania awaryjnego. 
Układ kierowniczy:  kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, wspomaganie układu
kierowniczego. 
Podwozie:  zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych, samochód wyposażony  w  komplet kół
letnich i  opony zimowe, opony na felgach stalowych wraz z kołpakami, minimum 16 cali,  długość
całkowita 5000 mm – 5400 mm, wysokość 1850 mm – 2050 mm, szerokość wraz z lusterkami do
2400 mm, rozstaw osi minimum 3200 mm. 
Nadwozie:  typ:  kombi  9  –  cio  osobowy,  ilość  drzwi  5  (2  drzwi  w  przestrzeni  kierowcy,  1  drzwi
przesuwane – prawe  boczne oraz tylne dwuskrzydłowe  w przestrzeni pasażerskiej), ilość miejsc – 1 +
8  (po  3  miejsca  w  każdym  rzędzie, a  przy  transporcie  1  osoby  niepełnosprawnej  na  wózku
inwalidzkim możliwość szybkiego demontażu 3 rzędu foteli na wózek inwalidzki,  umieszczone obok
siebie  między  nadkolami),  kolor: lakier  metalizowany,  uzgodniony  z  Zamawiającym, tapicerka  do
uzgodnienia  z Zamawiającym w przestrzeni kierowcy i kabinie pasażerskiej,  oświetlenie w kabinie
kierowcy i  kabinie pasażerskiej,  fotel kierowcy z regulacją wysokości,  regulacją podparcia odcinka
lędźwiowego i z podłokietnikiem, wszystkie fotele wyposażone w pasy bezwładnościowe, sygnalizacja
optyczna bądź akustyczna: - automatyczny włącznik świateł i wycieraczek (czujnik zmierzchu i czujnik
deszczu),  -  nie  zamkniętych  drzwi,  -  czujnik  parkowania  tylnego, tempomat, centralny  zamek  z
pilotem,  ogrzewanie  przód  i  tył  z  regulacją, podwójny  układ  klimatyzacji  (przód/tył)  z  regulacją,
światła  przeciwmgielne  tylne, przednie  światła  LED  do  jazdy  dziennej, tylne  drzwi  przeszklone,
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dwuskrzydłowe otwierane na boki – posiadające wycieraczkę i ogrzewanie szyb tylnych, elektrycznie
sterowane szyby w przedziale kierowcy, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w pierwszym
rzędzie siedzeń, nawigacja (mapy co najmniej Polski) – język komunikatów polski, podłoga pokryta
wykładziną antypoślizgową – wykładzina gumowa (podłoga ze sklejki wodoodpornej pokryta warstwą
antypoślizgową,  łatwa  w  utrzymaniu  w  czystości),  oświetlenie  w  podsufitce  lusterka  boczne
elektrycznie  podgrzewane i  sterowane,  okna w przestrzeni  pasażerskiej  przyciemniane,  całkowite
przeszklenie pojazdu, filtr przeciwpyłowy, komputer pokładowy.
2.  Wyposażenie  dodatkowe:  apteczka  pierwszej  pomocy,  trójkąt  ostrzegawczy,  kamizelka
odblaskowa,  gaśnica,  pełnowymiarowe  stalowe  koło  zapasowe,  podstawowy  komplet  narzędzi
(podnośnik,  klucz  do  kół),  dywaniki  gumowe  w  przestrzeni  kierowcy  i  pasażerów  w  pierwszym
rzędzie.
3. Wymagania  dotyczące  adaptacji  samochodu  do  przewozu  1  osoby  na  wózku  inwalidzkim:
rozwiązanie musi zapewnić możliwość przewozu 9 osób (łącznie z kierowcą) na fotelach lub 6 osób
(łącznie z kierowcą) na fotelach  i  1 jednego wózka inwalidzkiego, fotele w przestrzeni pasażerskiej
szybko demontowane w tylnej  części  samochodu (w miejscach mocowania  wózka  inwalidzkiego)
wytrzymała i  łatwa w utrzymaniu czystości  podłoga pokryta warstwą antypoślizgową, atestowane
mocowania  dla  wózków inwalidzkich  (listwy  /  uchwyty  w podłodze,  pasy  mocujące  wózek,  pasy
bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej), winda osobowa zamocowana w otworze drzwi tylnych
w bagażniku do  wprowadzania  wózka do pojazdu;  oznakowanie  zgodne  z  przepisami   o  ruchu
drogowym:  emblematy  informujące  o  przewozie  osób  niepełnosprawnych,  dodatkowe
kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu; homologacja lub dokumenty niezbędne do rejestracji
pojazdu  (KRS,  badanie  techniczne,  oświadczenie  wykonawcy),  stopień  wysuwany  przy  drzwiach
przesuwnych prawych;
4. Gwarancja: - minimum 24 miesiące na mechanikę bez limitu kilometrów, - minimum 24 miesiące
na powłokę lakierniczą, - minimum 12 lat na perforację blach nadwozia. Okres gwarancji liczony od
daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty
dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację.
Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu: kartę pojazdu,
świadectwo  homologacji  jako  samochód  osobowy,  książkę  gwarancyjną,  książkę  przeglądów
serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, polisę ubezpieczeniową, dwa komplety kluczyków
oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, tj.: wyciąg  ze świadectwa homologacji pojazdu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, sporządzony w języku polskim, dokument
potwierdzający  spełnienie  normy  emisji  spalin,  inne  dokumenty  niezbędne  do  zarejestrowania
pojazdu.

5. Serwis: najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maksymalnie 100 km
od siedziby Zamawiającego, - Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych
trwających  dłużej  niż  pięć  dni  Wykonawca  lub  autoryzowany  serwis  przez  niego  wskazany  musi
zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego, - poprzez serwis należy
rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych
parametrach technicznych od wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku
wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać,  że  oferowany  przez  niego  sprzęt  i  urządzenia  spełniają
wymagania  określone  przez  Zamawiającego.  Podstawową  formą  wykazania,  że  urządzenia  są
równoważne  lub  charakteryzują  się  lepszymi  parametrami  jest  przedstawienie  szczegółowej
dokumentacji  tj.  dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania potwierdzające, że oferowany
przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
                                                                       „Siódemka” ul. Olchawy 1/4
                                                                        40-383 Katowice

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres  /  siedziba   Wykonawcy  ………………………………………………………………………………………………….
……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………...

Nr  telefonu  ……………………………..……………………………Nr  faksu  …………………………………………..
……………………

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa Banku ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr konta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………….………………Nr faksu ……………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 
numerze  na: 

Zakup i dostawa samochodu 9- osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
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1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem  zawartym w SIWZ
za cenę:

Cena brutto …………………………………………………………………………………… zł, w tym podatek VAT…………….%

Słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Oferuję pojazd:

Marka …………………………………………………………. Model ……………………………………………………………………….

3. Deklaruję wykonanie zamówienian w termnie do dnia ………………………………………..

4. Oferujemy okres gwarancji  na zespoły i  podzespoły mechaniczne,  elektryczne i
elektroniczne bez limitu kilometrów wynoszący …………….… miesiące. 

Przy  braku  wskazania  w  ofercie  okresu  gwarancji  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  uzna,  iż
zadeklarowany został okres 24 miesięcy (minimalny okres gwarancji).

5. Oferujemy okres gwarancji na powłokę lakierniczą wynoszący……………… miesiące. 

Przy  braku  wskazania  w  ofercie  okresu  gwarancji  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  uzna,  iż
zadeklarowany został okres 24 miesięcy (minimalny okres gwarancji).

6. Oferujemy samochód zastępczy w sytuacji, gdy okres serwisu lub naprawy będzie
wynosił:

- powyżej 5 dni*

- powyżej 4 dni*

- powyżej 3 dni*

- powyżej 2 dni *

- powyżej 1 dnia*

- w momencie oddania samochodu do serwisu*

* właściwe zaznaczyć

Przy  braku  wskazania  w  ofercie  okresu  serwisu  lub  naprawy,  który  skutkował  będzie
udostępnieniem Zamawiającemu pojazdu zastępczego przez Wykonawcę, Zamawiający uzna,
iż zadeklarowany został okres powyżej 5 dni serwisu lub naprawy.

7. Warunki płatności: ……………………………………………………………………………………………….
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8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców  w 
następującym zakresie** 

Nazwa (firma) podwykonawcy,
Adres (siedziba), osoba do kontaktu

Zakres zamówienia

** wypełnić jeżeli dotyczy, niewypełnienie powyższej pozycji będzie równoważne z faktem niekorzystania, przy w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia, z podwykonawców

9. Oświadczam(y) że wybór oferty będzie prowadzić  / nie będzie prowadzić* do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów/usług**:

Nazwa towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 
będzie prowadzić do powstania obowiązku 
podatkowego

wartość bez kwoty podatku od towarów i usług.

*  niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy

10. Oświadczam(y), że:

 jestem(śmy) 

 małym przedsiębiorcą,
 średnim przedsiębiorcą

(zaznaczyć, jeżeli wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. z 2016 r., poz. 1829)

11. Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy dotyczącym przedmiotowego 
zamówienia publicznego i warunki w nim zawarte akceptuję bez zastrzeżeń.
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……………………………………………………………………………………………………………………
data, podpisy  i pieczęcie  osoby lub osób  

upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

1 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

2 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

3 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

4 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

5 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

6 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

7 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

8 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

9 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

10 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

11 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......

12 Załącznik  nr ...........        str ............   
do.......
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Załącznik nr 2a do SIWZ
         

.............................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA OFEROWANEGO
SAMOCHODU

Lp. Parametry i wyposażenie wymagane Parametry i wyposażenie
oferowane

(opis lub *niepotrzebne skreślić)

Rok produkcji 2019 TAK/NIE*

Marka/model

Zużycie paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona 

w l/100km) nie więcej niż 9 l/100km ………………………………………l/100km

Norma emisji spalin – minimum EURO 6 TAK/NIE*

Silnik:  wysokoprężny turbo diesel TAK/NIE*

Pojemność skokowa silnika:  minimum 1598 - 2000 cm3

………………………….…cm3 
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Moc silnika: minimum 110 kW, minimum 145 KM ….….……kW / ……….….KM

Napęd kół przednich TAK/NIE*

Skrzynia biegów: manualna, mechaniczna, 
zsynchronizowana, minimum 6 stopniowa

TAK/NIE*

Elektroniczny  system  stabilizacji  toru  jazdy  ESP  lub
równoważny

TAK/NIE*

ABS (lub równoważny) z rozdziałem siły hamowania 

i wspomaganiem hamowania awaryjnego

TAK/NIE*

Kolumna  kierownicza  z  regulacją  w  dwóch
płaszczyznach

TAK/NIE*

Wspomaganie układu kierowniczego TAK/NIE*

Zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych TAK/NIE*

Komplet kół letnich TAK/NIE*

Komplet opon zimowych TAK/NIE*

Opony na felgach stalowych wraz z kołpakami minimum
16 cali

TAK/NIE*

Wymiary pojazdu: 

Długość całkowita– min. 5000 mm - max 5400 mm

Szerokość wraz z lusterkami – max. do 2400 mm

Wysokość -  min 1850 mm – max 2050 mm

Długość ...........................mm

Szerokość .......................mm

Wysokość ……………..…mm

Rozstaw osi minimum 3200 mm

…………………..……….. mm

Typ nadwozia: kombi 9-cio osobowy TAK/NIE*

Ilość drzwi: 5

(2  drzwi w przestrzeni kierowcy, 1 drzwi przesuwane –
prawe boczne oraz tylne dwuskrzydłowe w przestrzeni
pasażerskiej)

TAK/NIE*

Liczba miejsc siedzących: 1+8 

(po 3 miejsca w każdym rzędzie)

TAK/NIE*

Możliwość szybkiego demontażu trzeciego rzędu foteli TAK/NIE*
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W  tylnej  części  samochodu  dwa  miejsca  mocowania
wózków inwalidzkich (obok siebie między nadkolami) 

TAK/NIE*

Kolor nadwozia: lakier metalizowany TAK/NIE*

Oświetlenie w kabinie kierowcy TAK/NIE*

Oświetlenie w kabinie pasażerskiej TAK/NIE*

Fotel kierowcy z regulacją wysokości TAK/NIE*

Fotel  kierowcy  z  regulacją  podparcia  odcinka
lędźwiowego

TAK/NIE*

Fotel kierowcy z podłokietnikiem TAK/NIE*

Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezwładnościowe TAK/NIE*

Automatyczny włącznik świateł (czujnik zmierzchu) TAK/NIE*

Automatyczny włącznik wycieraczek (czujnik deszczu) TAK/NIE*

Sygnalizacja optyczna lub akustyczna nie zamkniętych
drzwi

TAK/NIE*

Czujnik parkowania tylnego TAK/NIE*

Tempomat TAK/NIE*

Centralny zamek sterowany pilotem TAK/NIE*

Ogrzewanie przód i tył z regulacją TAK/NIE*

Podwójny układ klimatyzacji (przód/tył) z regulacją TAK/NIE*

Światła przeciwmgielne tylne TAK/NIE*

Przednie światła LED do jazdy dziennej TAK/NIE*

Przeszklone tylne drzwi,  dwuskrzydłowe,  otwierane na
boki, posiadające wycieraczkę

TAK/NIE*

Ogrzewanie tylnych szyb TAK/NIE*

Elektrycznie sterowane szyby w przedziale kierowcy TAK/NIE*

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w 
pierwszym rzędzie siedzeń 

TAK/NIE*

Nawigacja (mapa co najmniej Polski , język 
komunikatów: polski)

TAK/NIE*

Podłoga  pokryta  wykładziną  antypoślizgową,  gumową
(podłoga  ze  sklejki  wodoodpornej,  pokryta  warstwa
antypoślizgową, łatwa w utrzymaniu czystości)

TAK/NIE*

Oświetlenie w podsufitce TAK/NIE*

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne TAK/NIE*

Okna w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane TAK/NIE*
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Całkowite przeszklenie pojazdu TAK/NIE*

Filtr przeciwpyłowy TAK/NIE*

Komputer pokładowy TAK/NIE*

Apteczka pierwszej pomocy TAK/NIE*

Trójkąt ostrzegawczy TAK/NIE*

Kamizelka odblaskowa TAK/NIE*

Gaśnica TAK/NIE*

Pełnowymiarowe, stalowe koło zapasowe TAK/NIE*

Podstawowy komplet narzędzi: podnośnik, klucz do kół TAK/NIE*

Dywaniki gumowe w przestrzeni kierowcy i pasażerów w
pierwszym rzędzie

TAK/NIE*

Gwarancja na perforację blach nadwozia 
– minimum 12 lat ………………………. lat

Adaptacja samochodu do przewozu  osób na wózkach inwalidzkich

Rozwiązanie  zapewnia  możliwość  przewozu  9  osób
(łącznie z kierowcą)  na fotelach lub 6 osób (łącznie z
kierowcą) na fotelach i  na wózkach inwalidzkich

TAK/NIE*

Atestowane mocowania dla wózków inwalidzkich (listwy/
uchwyty  w  podłodze,  pasy  mocujące  wózki,  pasy
bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich)

TAK/NIE*

Winda osobowa zamocowana w otworze drzwi tylnych
(w  bagażniku)  do  wprowadzania  wózków  z  osobami
niepełnosprawnymi do pojazdu) 

TAK/NIE*

Zgodne z przepisami o ruchu drogowym oznakowanie
(emblematy)  informujące  o  przewozie  osób
niepełnosprawnych

TAK/NIE*

Dodatkowe  kierunkowskazy  w  tylnej  części  dachu
pojazdu

TAK/NIE*

Stopień wysuwany przy drzwiach przesuwnych TAK/NIE*

Uwaga.
Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola 
w kolumnie „Parametry i wyposażenie oferowane”.

…………………..……………….…..
Podpis Wykonawcy, pieczątka
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…………………………………………..
Miejscowość i data

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Siódemka” ul. Olchawy 1/4

40-383 Katowice

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Zakup i dostawa samochodu 9- 
osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na 
wózkach inwalidzkich.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w SIWZ część I rozdz. 6.1 pkt 2

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

…………………………………………
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   (podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w SIWZ część I rozdz. 6.1 pkt 2, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….., 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

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

…………………………………………
   (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i  zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji  wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
   (podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający: 
Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Siódemka” ul. Olchawy 1/4
40-383 Katowice

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej jako: ustawa pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa samochodu 9- 
osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na 
wózkach inwalidzkich

prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-
23 ustawy pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-
8 ustawy pzp.
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…………….…………………..…., dnia ………….……. r. 
        (miejscowość)

…………………………………………
   (podpis

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

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

…………………………………………
   (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję 
się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
   (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
   (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
   (podpis)
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                                                                                                                                      Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”

Ul. Olchawy ¼ 40-383 Katowice

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

  

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa samochodu 9- osobowego specjalnie 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym  na wózkach inwalidzkich. 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” , działając w 
imieniu i na rzecz Wykonawcy  oświadczam, że:

a) nie należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy prawo zamówień 
publicznych     

lub 

a) należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy prawo zamówień 
publicznych, w załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy (zawierająca nazwę 
i siedzibę podmiotu):

1) …………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………… 
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3) …………………………………………………………………………………………………………

 

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

…………………………………………
   (podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr………….  /2019

zawarta w dniu ....................... r.

(Wzór)

na:  

Zakup i dostawę samochodu 9- osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.

pomiędzy Nabywcą: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”
reprezentowanym przez:    Sylwia Siudak ( prezes) i Patrycja Ulfik  (skarbnik)   
, zwanym dalej Zamawiającym
a
...................................................................................................................................................................
z siedzibą w ..............................................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez .................................................................................,
zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 

            

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
        

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  sprzedać  oraz  dostarczyć  Zamawiającemu  samochód  osobowy
marki:........................................................... typ: ............................................................. 

2. Wykonawca oświadcza, iż  samochód jest fabrycznie nowy z roku produkcji  ..............  i  spełnia
wymagania określone w SIWZ, formularzu ofertowym Wykonawcy. 

3. Wykonawca  gwarantuje,  że  samochód  jest  wolny  od  wad  konstrukcyjnych,  materiałowych,
wykonawczych  i  prawnych oraz spełnia  warunki,  o  których  mowa w ustawie  Prawo o ruchu
drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.        
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§ 2.
SPOSÓB REALIZACJI I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności
do:
a) dostarczania przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,
b) najpóźniej  w  dniu  przekazania  pojazdu  Zamawiającemu  dostarczenia  niezbędnych

dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiających jego
rejestrację i eksploatację: 

 kartę pojazdu, 
 świadectwo homologacji jako samochód osobowy, 
 książkę gwarancyjną, 
 książkę przeglądów serwisowych, 
 instrukcję obsługi w języku polskim, 
 dwa komplety kluczyków 
 dowód sprzedaży
 wyciąg   ze  świadectwa  homologacji  pojazdu  przystosowanego  do  przewozu  osób

niepełnosprawnych, sporządzony w języku polskim, 
 dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, 
 wykaz materiałów eksploatacyjnych jakie należy stosować w pojeździe

c) przeszkolenie  pracownika  Zamawiającego  w  zakresie  eksploatacji  samochodu  i  jego
wyposażenia.

d) udostępnienia samochodu zastępczego, w sytuacji  gdy naprawa lub serwis przekroczy …..
dni/w dniu oddania samochodu do naprawy lub serwisu.

2. Przyjęcie przedmiotu umowy musi być udokumentowane protokołem przyjęcia (załącznik nr 1 do
niniejszej  umowy),  sporządzonym  i  podpisanym  przez  upoważnionego  przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten powinien zawierać:
a) dane identyfikacyjne samochodu  
b) nazwę Wykonawcy i Zamawiającego,
c) datę przyjęcia przedmiotu umowy,
d) wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt b.

§ 3.
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

po stronie Zamawiającego: Sylwia Siudak, Patrycja Ulfik

po stronie Wykonawcy: ................................................................................................................ .
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§ 4.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w okresie do ……………………………………………………

§ 5.
CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:………………………….............…………………………. zł brutto
(słownie:  …………………………………………………………………………………………………………………………  złotych)
w tym  ………….……. %VAT za dostawę samochodu.

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za samochód określony w § 1 w terminie 14 dni,
licząc  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  i  otrzymania  faktury,  przelewem  na  rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Faktury VAT na :  

Odbiorca:
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”

       Ul. Olchawy ¼ 40 -383 Katowice
      NIP: 954 27 23 774    

§ 6.
KARY UMOWNE

1. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku nie udostępnienia samochodu zastępczego na czas serwisu i naprawy w wysokości
0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. W  przypadku  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które
Wykonawca  odpowiada,  jest  on  zobowiązany  do  zapłaty  kary  umownej  w  wysokości  10  %
wartości brutto umowy niezrealizowanej w całości lub w części.

4. Zamawiający  ma  prawo  potrącenia  należności  z  tytułu  kary  umownej  z  wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub wykonania
naprawy gwarancyjnej.

6. Zamawiającemu przysługuje  prawo dochodzenia  odszkodowania  z  tytułu  strat  poniesionych  
w związku z nieterminowym lub wadliwym wykonaniem umowy.

§ 7.
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji mechanicznej na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne 
i elektroniczne na okres .............. miesięcy, bez limitu kilometrów. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na powłokę lakierniczą na okres ……………. miesięcy.
3. Wykonawca udziela gwarancji na perforację blach nadwozia na okres ……………….  lat.
4. Termin gwarancji,  o których mowa w ust. 1 i 2 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu

odbioru samochodu określonego w § 1 umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania postanowień gwarancji, o których mowa w ust. 1-2
na  własny  koszt,  wykona również  wszelkie  czynności  serwisowe niezbędne do  przywrócenia
sprawności  i  stanu  technicznego  określonego  w  §  1  ust.  3  z  uwzględnieniem  stanu
wyeksploatowania samochodu.

6. Koszty  uwzględniają  również  użyte  w  ww.  czynnościach  materiały  niezbędne  do  ich
prawidłowego wykonania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności, o których mowa w ust. 5 w nw. punkcie
serwisowym:....................................... 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania wszystkich czynności wynikających  
z  ust.  5,  jednak  w  terminie  nie  dłuższym  niż  21  dni  od  dnia  zgłoszenia  konieczności  ich
wykonania.

§ 8.
SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

1. Wykonawca  na  okres   serwisu  lub  naprawy  oferuje  samochód  zastępczy  od  ………..….dnia
oddania samochodu do serwisu.

§ 9.
 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) gdy  wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
b) w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy samochodu określonego

w § 4.
2. Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  jeśli  Zamawiający  odmawia  bez

uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10.
 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przy  wykonaniu  niniejszej  umowy  będzie  korzystał/nie  będzie
korzystał z podwykonawców w zakresie ..................................................................................... 

2. Wykonawca za działania lub zaniechania podwykonawców odpowiada jak za swoje działania
lub zaniechania.

§ 11. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są
dopuszczalne jedynie w trybie art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy jeżeli konieczność
wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
zmiana  danych  Wykonawcy  (np.  zmiana  adresu,  nazwy)  lub  zmiana  wynikająca  
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy.

3. Do  spraw  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego  i
ustawy pzp.

4. Spory  mogące  wyniknąć  w  związku  z  wykonaniem  umowy,  strony  poddają  pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa  sporządzona  została  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 protokół zdawczo - odbiorczy

Zamawiający:   Wykonawca:

 
……………………………………………… …………………………………………….

Katowice, dnia ………………………….

                                                                                    
* - niepotrzebne wykreślić
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Załącznik nr 1

do umowy nr……..….. z dnia…..……

Protokół zdawczo - odbiorczy

sporządzony w dniu...........................

I.

Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  „Siódemka”  w  Katowicach  występujący  jako
Zamawiający/Kupujący reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………….……………….
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Potwierdza przyjęcie od Wykonawcy/Sprzedającego:

…………………………………………………………………………………………………………….…………
(nazwa firmy)

Reprezentowanego przez:

……………………………………………………………………………………………………………..……….
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w dniu ……………………………………………………………………………………………..………………

Samochodu marki : ………………………………………. Model: ……………………………………………

Rok produkcji:…………………………………………………………………………………………………..…

Nr nadwozia (VIN) ...................................................................................................................................

Nr silnika: .................................................................................................................................................

Stan licznika ...................................................................................................................................... km

Nr karty pojazdu: ……………………………………………………………………………………………..….

Nr homologacji jako samochód osobowy: …………………………………………………………………….
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II.

Kupujący wraz z samochodem otrzymał:

kartę pojazdu, TAK / NIE

świadectwo homologacji jako samochód osobowy TAK / NIE

książkę gwarancyjną TAK / NIE

książkę przeglądów serwisowych TAK / NIE

instrukcję obsługi w języku polskim TAK / NIE

dwa komplety kluczyków TAK / NIE

dowód sprzedaży TAK / NIE

wyciąg  ze świadectwa homologacji pojazdu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych, sporządzony w języku 
polskim 

TAK / NIE

dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin TAK / NIE

wykaz materiałów eksploatacyjnych jakie należy stosować w 
pojeździe

TAK / NIE

III.

Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę poniższych czynności:

1. Przygotowanie samochodu do eksploatacji 

2. Przeszkolenie pracownika zamawiającego w zakresie eksploatacji samochodu i jego 

wyposażenia

IV.

Zamawiający i Wykonawca stwierdzają, że zapoznali się z treścią protokołu i:

     nie zgłosili uwag do protokołu 

     zgłosili następujące uwagi do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba dokonująca odbioru:

………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko) ( podpis) 
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Osoba dokonująca przekazania:

………………………………………………………………………………….…………………………………..
(Imię i nazwisko) ( podpis) 
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