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....................................................
(pieczęć Zamawiającego)

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Dostawa samochodu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem na wyposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Swarzędzu.

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej  209 000 EURO.
II. Podstawa prawna:  ustawa z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo zamówień  publicznych  (tekst

jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) oraz ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

III. Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ
tel  (0-61) 65-12-406
fax (0-61) 65-12-211
e-mail: zamowienia  @swarzedz.pl
internet: http://bip.swarzedz.eu

IV. Termin i  miejsce składania ofert:  do dnia ...  10 . 2016r. -  godz. 10:00 Siedziba
Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.

V. Termin i  miejsce otwarcia ofert:  dnia ….10 .  2016r.  -  godz. 10:30, Siedziba
Zamawiającego, pok. 410

VI. Zakres dostawy według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
VII. Zamówienie należy zrealizować w terminie najpóźniej do dnia 28 grudnia 2016r.
VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 3. Druk oferty.
Rozdział 4. Projekt umowy.

Zatwierdzam

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy Swarzędz

     Marian Szkudlarek

   ............................................
dnia ... 10 . 2016 roku
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 1. Opis  sposobu  porozumiewania  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przygotowania
i złożenia ofert 
 1.1. Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje

drogą pisemną i faksem lub e-mailem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić
fakt otrzymania  faksu lub e-maila. 
 a) Pisemnie na adres:

Urząd Miasta i Gminy
Rynek 1
62-020 Swarzędz
Referat Zamówień Publicznych

 b)Faksem na numer: (61) 65 12 211
 c) mail: zamowienia@swarzedz.pl 

 1.2.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji:
 a)Wykonawca ponosi  wszelkie  ryzyko związane ze  złożeniem oferty  w niewłaściwej  formie  lub

terminie.
 b)Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  będą  konieczne  do

przygotowania oferty.
 1.3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 1.4.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust.

4 ustawy.
 1.5.Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 1.6.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1.7.Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  zamówienia  podwykonawcom.  Szczegółowe  zasady

udziału podwykonawców w realizacji zamówienia reguluje pkt 16 SIWZ.
 1.8.Oferta powinna zawierać:

 a) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ,
 b)pełnomocnictwo  udzielane  osobom  podpisującym  ofertę,  o  ile  prawo  do  reprezentowania

wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
 1.9.Forma oferty.

 a)Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 b)Oferta  musi  być  napisana  czytelnie  (odręcznie,  na  maszynie,  komputerze  lub  inna  trwałą

techniką)  w języku polskim. Wszystkie  dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.

 c) Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  wykonawcy,
zgodnie  z  formą  reprezentacji  wykonawcy  określoną  w  rejestrze  sądowym  lub  innym
dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  wykonawcy,  albo  przez  osobę
umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  notarialnie za
zgodność z oryginałem.

 d)Wykonawcy,  którzy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub
jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem. 

 e)Zaleca  się  aby  wszystkie  zapisane  strony  oferty (w  tym  wszystkie  zapisane  strony  jej
załączników):
-zostały kolejno ponumerowane;
-zostały  zaparafowane  przez  osobę/osoby  podpisującą  ofertę  i  złączone  w  sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie;
-ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być
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poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być
opatrzone podpisem osoby/osób reprezentującej,  pieczątką firmową lub imienną osoby/osób
reprezentującej oraz napisem „za zgodność z oryginałem”.

 f) Wszystkie  poprawki  i  zmiany w treści  oferty  muszą być  parafowane i  opatrzone datą przez
osobę/osoby podpisującą ofertę. 

 g)Nie  ujawnia się  informacji  stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec poniższych informacji: nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców,
a  także  informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 h)Zastrzeżenie  dotyczące  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w
sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nie
ujawnione  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  – art.  11 ust.  4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 i) Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  otwarcie  oferty  przed  terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia opakowania (koperty). 

 1.10.Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które:
 a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji;
 b)będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę;
 c) będzie posiadać oznaczenie:

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia 
na  dostawę samochodu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem na wyposażenie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.
Nie otwierać przed dniem ... . 10 . 2016r. przed godz. 10:30”

 1.11.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy

ul. Rynek 1
62 – 020 Swarzędz

w Biurze Obsługi Interesanta  - Kancelaria Urzędu, do dnia  ... . 10 . 2016r., do godz.
10:00

 1.12.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
 1.13.W postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie;

 1.14.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty.
Powiadomienie  musi  być  złożone  w  kopercie  stosownie  oznaczonej  z  dopiskiem  “zmiana”  lub
“wycofanie” przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2.1.Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 a)Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż:

-  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert  –  pod  warunkiem,  że  wniosek  o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

 b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 lit. a) lub dotyczy udzielonych
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wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
 c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt 2.1 lit. a),
 d)Zamawiający  jednocześnie  przekazuje  treść  wyjaśnienia  wszystkim  Wykonawcom,  którym

doręczono  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania
oraz zamieszcza na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu.

 2.2.Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę specyfikacji
zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  udostępnia  na  stronie  internetowej
http://bip.swarzedz.eu.

 b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na wprowadzenie
zmian  w  ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym
wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu.

 3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
 3.1.Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu .. . 10 . 2016 r., o godz.10:30, pokój nr 410.
 3.2.Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.
 3.3.Podczas otwierania ofert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: nazwę wykonawcy, adresy

wykonawców,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania,  okresu  gwarancji  oraz
warunków płatności zawartych w ofercie.

 3.4.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany
te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.

 3.5.Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej  informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w
ofertach.

 4. Wymagania stawiane Wykonawcom
 4.1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w

postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 2) oraz którzy nie
podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1.

 4.2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
 a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich  trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
-minimum dwie  dostawy,  z  których każda  obejmowała  minimum jeden  samochód specjalny
(zbliżony lub tożsamy z przedmiotem zamówienia)  o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł.

 b)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane
do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia:
– Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 c) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 
- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

4.3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia / nie spełnia
na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5.

4.4. 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.

4.5. 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.
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4.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)  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.

4.7. Zamawiający ocenia, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 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. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

4.8.Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,  podmiotu,
o  którym  mowa  w pkt  4.4,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków udziału  w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2.

4.9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt
16-21 ustawy Pzp może – zgodnie z art.  24 ust. 8 ustawy Pzp - przedstawić dowody na to, że
podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności
udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków
technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

4.10. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego
podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz wobec którego nie  upłynął jeszcze  określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe
informacje w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ.

 5. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 5.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią

wstępne potwierdzenie,  że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w:

a) Załączniku nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) Załączniku nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia.

 5.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b.

 5.4. 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,
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warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1 lit. b.

 5.5. Zamawiający  wezwie  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w
wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni,  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub
dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  a
szczegółowo określonych w pkt 5.6 SIWZ.

 5.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu powinien – na wezwanie zamawiającego - przedłożyć następujące dokumenty:
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i  podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym  czy  dostawy  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ);

 5.7.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożonym
oświadczeniem,  Wykonawca może przedstawić  dowody,  że  powiązania  z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

 5.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.5, który polega na zdolnościach lub
sytuacji i  innych podmiotów na zasadach określonych w art.  22a ustawy pzp, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie
rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

 6. Sposób obliczenia ceny oferty.
 6.1.Cena ofertowa  (cena brutto) musi zostać przedstawiona w złotych polskich z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.
 6.2.Cena  określona  w  ofercie  przez  wykonawcę  ma  charakter  wynagrodzenia  ryczałtowego

i  pozostaje niezmienna w okresie realizacji zamówienia. 
 6.3.Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
 6.4.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

 6.5.Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w  szczególności
oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo
sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla  Wykonawcy,  oryginalność  projektu
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 6.6.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 6.7.Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz.
710 - tekst jednolity z późn. zm.);

 6.8.Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  Wykonawca , składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę,  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których dostawa lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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 7. Ocena ofert.
 7.1.Oceny  ofert  będzie  dokonywała  Komisja  Przetargowa.  W  pierwszej  kolejności  ocenie  będzie

podlegało  spełnienie  warunków  formalnych.  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert  oraz dokonać poprawek oczywistych
pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 7.2.W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do
Wykonawców,  którzy  spełnili  postawione  warunki,  Komisja  dokona  oceny  ich  ofert  zgodnie  z
niniejszym punktem specyfikacji.

 7.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 60 (%)

2. Okres gwarancji (miesiące) 20 (%)

3 Moc silnika (KM) 20 (%)

8.4. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt. 
8.5. Sposób obliczania wartości punktowej:
Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium =

Gdzie:
W - waga,
C min - cena najniższej oferty,
Cn - cena badanej oferty.

Wartość punktowa okresu gwarancji (kryterium 2) jest przyznawana w następujący sposób:
Wykonawca otrzyma:
-0 pkt w przypadku zaoferowania 24 miesięcznego okresu gwarancji,
-5 pkt  w przypadku zaoferowania 36 miesięcznego okresu gwarancji
-20 pkt w przypadku zaoferowania 48 miesięcznego okresu gwarancji,

Przy czym: Okres gwarancyjny dłuższy niż 48 miesięcy  będzie liczony jak 48 miesięcy. Okres krótszy 
niż 24 miesięcy będzie uznany za niezgodny z treścią SIWZ (minimalny okres gwarancji) Wykonawca 
może zaoferować 24 lub 36 lub 48 miesięczny okres gwarancji.
Wskazanie w ofercie przez wykonawcę innego okres gwarancji spowoduje odrzucenie oferty jako 
niezgodnej z SIWZ.
Wartość punktowa - Termin wykonania całości robót (kryterium 3) jest przyznawana w 
następujący sposób:
Wykonawca otrzyma:
-5 pkt - w przypadku zaoferowania samochodu o mocy silnika  - 150 KM 
-10 pkt - w przypadku zaoferowania  samochodu o mocy silnika - od 151 do 180 KM
-20 pkt - w przypadku zaoferowania  samochodu o mocy silnika powyżej 180 KM

Oferty z silnikiem o mocy poniżej 150 KM będą traktowane jako niezgodne z SIWZ  i zostaną 
odrzucone.
Wartość punktowa oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez nią w trzech kryteriach.

 8. Zasady wyboru i udzielania zamówienia:
 8.1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
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 8.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy
złożyli oferty, o: 

a)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo
miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem wykonywania  działalności  wykonawcy,
którego  ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca
zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

d) unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 8.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 8.2 lit. a i d, na stronie internetowej.

 9. Wadium.
 9.1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł  (słownie: sześć

tysięcy złotych 00/100).
 9.2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 9.3.Forma wadium.

 a) Wadium może być wniesione w:
– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 359).

 9.4.Miejsce wniesienia wadium.
 a)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy:

BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A
konto nr 29 1600 1084 1843 0348 6000 0007

– wadium wnoszone w pieniądzu uznaje  się  za  wniesione,  jeśli  (przed  terminem składania
ofert) kwota określona w pkt. 9.1. znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego.

 b)Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie:
– W przypadku, gdy Wykonawca wnosi  wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju  Przedsiębiorczości  (Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  359).,  Zamawiający  wymaga  złożenia
oryginału  gwarancji  lub  poręczenia  w  Referacie  Księgowości  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w
Swarzędzu, pok. 306 (wadium w tych formach wnosi się  przed upływem składania ofert).

 9.5.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument ten musi
zawierać następujące zapisy:
 a) dane gwaranta;
 b)gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach:

-  gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt
3,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako
najkorzystniejszej., 
– gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
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• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

 c) gwarancję wypłacenia całej kwoty w okresie związania ofertą, określonym w pkt 10 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,

 d)podpisy  umożliwiające  identyfikację  osób  podpisujących  (czytelne  lub  potwierdzone  imienną
pieczątką).

 9.6.Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp. 
 9.7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium

na podstawie art.  46 ust.  1 ustawy Pzp, jeżeli  w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, wykonawca winien
przedłożyć  zobowiązanie  podmiotu  udzielającego  gwarancji  lub  poręczyciela  do  bezwarunkowej
wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5
ustawy tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana:
 a) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach  określonych

w ofercie;
 b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy. 
 10.Termin związania ofertą.

 10.1.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni  licząc od dnia, w którym upłynie termin
składania ofert.

 10.2.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. 

 10.3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.2., nie powoduje utraty wadium.
 10.4.Przedłużenie terminu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko  z jednoczesnym przedłużeniem

okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium  na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 11.Jawność postępowania.
 11.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 11.2.Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  informacja z  zebrania  wszystkich  wykonawców w celu

wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 11.3.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia,

 11.4. Zamawiający  udostępnia  protokół  lub  załączniki  na  wniosek.  Zamawiający  po  otrzymaniu
wniosku  niezwłocznie  wyznaczy  termin  oraz  miejsce  udostępnienia  wyżej  wymienionych
dokumentów i poinformuje o tym Wnioskodawcę.

 12.Obowiązki Zamawiającego:
 12.1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych

warunkach:
a)  Zmiana  rozwiązań  technicznych  lub/i  technologicznych  mających  wpływ  na  realizację  przedmiotu
umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu
zamówienia  w  stosunku  do  złożonej  oferty  (między  innymi,  np.  nowszy  model  sprzętu  o  lepszych
parametrach);
b) Szczególnie uzasadnione zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do przedstawionych w ofercie,
wynikające  z  procesu  projektowania  i  zabudowy  samochodu  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zmian
korzystnych dla zamawiającego;
c)Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany terminu  wykonania  umowy w sytuacji  braku  dokonania
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wyboru oferty najkorzystniejszej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
 13.Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.

 13.1. Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 13.2.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 a) określenia warunków udziału w postępowaniu ;
 b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 c) odrzucenia oferty odwołującego,
 d)opisu przedmiotu zamówienia,
 e)wyboru oferty najkorzystniejszej.

 13.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

 13.4.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.

 13.5.Odwołujący przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu przed  upływem terminu  do  wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 13.6.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych,  albo  w terminie  10 dni  -  jeżeli  zostały  przesłane w inny
sposób.

 13.7.Odwołanie  wobec treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  jeżeli  postępowanie  jest  prowadzone w
trybie  przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 13.8.Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 14.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 14.1. Zamawiający nie  żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 14.2.Forma zabezpieczenia.

 a)Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 b)Zabezpieczenie  wnoszone  w pieniądzu  wykonawca wpłaca  przelewem na  rachunek bankowy

wskazany przez zamawiającego.
BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.
konto nr 02 1600 1084 1843 0348 6000 0008

 c) W przypadku wniesienia  wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić  zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

 d)Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w niżej wskazanych formach:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej;
– przez ustanowienie  zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
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– przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  zasadach  określonych  w  przepisach
o zastawie   rejestrowym i rejestrze zastawów.

 14.3.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o  koszt  prowadzenia  tego  rachunku oraz  prowizji  bankowej  za  przelew pieniędzy  na  rachunek
bankowy wykonawcy.

 14.4.Zamiana formy zabezpieczenia:
 a)W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2.a).
 b)Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości.
 14.5.Zwrot zabezpieczenia

a)Zamawiający  zwraca  70% zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b)Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  wyniesie  30%
wysokości zabezpieczenia.
c)Kwota,  o której  mowa w pkt b),  jest zwracana nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

 14.6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 15.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 15.1.Informacje dotyczące istotnych postanowień, wprowadzone są do projektu umowy zawartego

w Rozdziale 5  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 16. Zgodnie  z  art.  36a  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawca  może  powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 16.1.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie części Zamówienia, których wykonanie

zamierza  powierzyć  podwykonawcom.  Wskazanie  części  zamówienia  oznacza  szczegółowe
określenie  zakresu  jaki  będzie  realizowany  przy  pomocy  podwykonawców,  tzn.:  Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania konkretnych pozycji przedmiaru robót.

 16.2.Niewypełnienie w tym zakresie formularza ofertowego będzie rozumiane przez Zamawiającego
jako  zobowiązanie  Wykonawcy do  wykonania  całego  przedmiotu  zamówienia  samodzielnie,  bez
powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.

 16.3. Dodatkowo zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób  do  kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w  dostawy.  Wykonawca  ma obowiązek  zawiadomić
zamawiającego  o  wszelkich zmianach danych,  o  których mowa w zdaniu  pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.

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

 16.5.Dokonanie  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  nie  wyłącza  konieczności
uzyskania  przez  Wykonawcę  odrębnej  pisemnej  zgody  Zamawiającego  na  powierzenie  części
realizacji  zamówienia  konkretnym  podwykonawcom,  z  wyłączeniem  sytuacji,  o  której  mowa
w pkt 16.5.

 16.6.Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę zmawiającego na
udział  podwykonawcy  w  realizacji  zamówienia.  Niniejsze  postanowienie  nie  wyłącza,  ani  w
jakikolwiek  sposób  nie  narusza  prawa  wykonawcy  do  powierzenia  części  realizacji  zamówienia
podwykonawcy.

 16.7.W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 16.7, Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do
zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na udział określonego podmiotu. Zamawiający w
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terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku dokona oceny czy w stosunku do podwykonawcy nie
zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawca do
wniosku dołącza oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

 16.8. Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  na  dostawy  następuje  w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

 16.9. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

 17.Postanowienia pkt 16.8, 16.9 i 16.10 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

 18.Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:
W sprawach proceduralnych:
– Adam Talaga          – tel. (61) 65-12-406 Referat Zamówień Publicznych 
– Milena Klupś          – tel. j.w. 
– Sylwia Grąbczewska – tel. j.w.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
                                                       (- stanowi załącznik nr 1 do umowy -)

Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa samochodu z  napędem 4x4  wraz  z  wyposażeniem  na
wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.

1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca
1997 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz spełniać wymagania zawarte w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305, ze zm.) oraz przepisami 
wykonawczymi do w/w ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji lub odpisem decyzji zwal-
niającej pojazdy z homologacji dostarczonym najpóźniej w dniu odbioru.

2. Samochód musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komen-
danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki 
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz oznakowanie za-
rządzania kryzysowego i obrony cywilnej –dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie 
realizacji zamówienia. Sposób wykonania uzgodniony z Zamawiającym.

3. Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Naro-
dowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków tech-
nicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skar-
bowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2014 r., poz. 1421 z późń. zm).

4. Samochód musi spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego 
straży pożarnej określone Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 305 z późn. zm.).

5. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani 
ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta.

6. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji od 2015.
7. Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu.
8. Wymiary pojazdu:

a) długość całkowita, co najmniej 5000 mm, maksymalnie 5400 mm
b) szerokość całkowita, minimum 1750 mm maksymalnie1860 mm bez lusterek,
c) wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), co najmniej 1750 mm,
d) rozstaw osi, co najmniej 3000 mm.

9. Nadwozie typu pickup.
10. Ilość drzwi – co najmniej 4, ilość miejsc – co najmniej 5, wszystkie siedzenia wyposażone w trzy-

punktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości.
11. Prześwit minimalny bez obciążenia, co najmniej 200 mm.
12. Długość przestrzeni ładunkowej – minimum 1500 mm.
13. Szerokość przestrzeni ładunkowej – minimum 1450 mm.
14. Maksymalna ładowność – minimum 700 kg.
15. Masa całkowita maksymalnie poniżej 3500 kg.
16. Kąt natarcia min. 280.
17. Kąt zejścia min. 200.
18. Kąt rampowy min. 200.
19. Głębokość brodzenia min 500 mm.
20. Napęd – silnik wysokoprężny o mocy, co najmniej 150 KM, 
21. Samochód wyposażony w napęd wszystkich czterech kół z możliwością blokady tylnego mechani-

zmu różnicowego lub zamiennie system 4x4 sterujący uślizgiem wszystkich czterech kół.
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22. Układ kierowniczy – ze wspomaganiem.
23. Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS oraz rozdzielacz siły ha-

mowania EBD.
24. Samochód wyposażony w system stabilizacji toru jazdy ESP.
25. Obręcze kół aluminiowe, opony uniwersalne minimum 16 cali 
26. Dodatkowy zestaw kół na obręczach aluminiowych, opony terenowe minimum 16 cali 
27. Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: 

a) Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony), lub srebrny, powłoka lakiernicza fabryczna.
b) Oznakowanie  pojazdu  –  „ZARZĄDZANIE  KRYZYSOWE” i  „OBRONA CYWILNA”  wykonane  w

technologii naklejka magnetyczna 3 kpl., wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
c) numer operacyjny, napis STRAŻ oraz logo Gminy przyklejone trwale,

28. Dodatkowe wyposażenie samochodu:
a) Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
b) Co najmniej dwie boczne poduszki powietrzne, 
c) Centralny zamek + immobiliser + autoalarm sterowany z pilota lub kluczyka,
d) Kierownica z regulacją wysokości,
e) Łatwo zmywalna tapicerka siedzeń lub dodatkowe zmywalne pokrowce,
f) Klimatyzacja, 
g) System audio z radiem / CD, MP3,
h) Elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka,
i) Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych,
j) Odległość od oparcia przedniego fotela do oparcia kanapy z tyłu  przy maksymalnie przesunię-

tym w tył fotelu przednim minimum 62cm, oparcie fotela przedniego prostopadle do podłogi,
k) Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego oraz ostrzegawczego w ruchu: belka sygnalizacyjna

niskoprofilowa typu LED koloru niebieskiego z pomarańczowym montowana na dachu oraz
cztery lampy stroboskopowe dwie koloru niebieskiego i dwie koloru pomarańczowego zamon-
towane z przodu pojazdu ukryte w grillu. Światła pomarańczowe załączane niezależnie od sy-
gnałów pojazdu uprzywilejowanego. 

l) urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i  świetlne oraz generator o mocy min.
100 W i jeden głośnik. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów
słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się poprzez manipulator (zamon-
towany w schowku – w uzgodnieniu z odbiorcą) sygnału dźwiękowego pojazdu.

m) W samochodzie zamontowany radiotelefon przewoźny minimum Motorola DM 4601 z mikrofo-
nogłóśnikiem z klawiaturą lub równoważny w zakresie: częstotliwości (VHF 136-174 MHz), od-
stępu międzykanałowego (12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz), wyświetlacza (numeryczny, wskaźniki
diodowe LED), GPS (o dokładności horyzontalnej < 5 metrów),  ochrony przed przenikaniem
pyłu i wody IP54, wyposażony w odpowiednią instalację antenową zamontowany w schowku w
miejscu uzgodnionym z odbiorcą, 

n) Pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół,
o) Obręcze kół ze stopów metali lekkich, opony całoroczne - uniwersalne
p) Dodatkowy komplet kół na obręczach ze stopów metali lekkich, opony terenowe
q) Homologowany hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi do przyczepy o uciągu min 2

tony,
r) Wyciągarka linowa o uciągu min. 4500 kg z pilotem,
s) Wykładzina skrzyni ładunkowej z tworzywa,
t) Stopnie boczne – rury boczne
u) Orurowanie przednie, 
v) Osłona silnika i skrzyni biegów,
w) Wysuwana platforma skrzyni ładunkowej,
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Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.

x) Aluminiowa pokrywa skrzyni ładunkowej o nośności min 100 kg z relingami, zamykana na za-
mek, otwierana pod kątem minimum 75°,

y) Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył, 
z) Światła przeciwmgielne przednie oraz światła do jazdy dziennej,
aa) Komputer pokładowy,

29. Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
30. Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: 

a) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie,
b) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie, jako pojazd uprzywilejowany –

przy dostawie, na koszt Wykonawcy,
c) Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie.

31. Wyposażenie specjalistyczne:
a) Radiotelefony nasobne Motorola DP 4801, z mikrofonogłośnikiem z klawiaturą, z anteną, z

akumulatorem, z  ładowarką lub równoważne w zakresie:  częstotliwości  (VHF 136-174
MHz), odstępu międzykanałowego (12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz), wyświetlacza (pełny, ko-
lorowy, z trybem dziennym i nocnym), GPS (o dokładności horyzontalnej < 5 metrów),
ochrony przed przenikaniem pyłu i wody IEC 60529 - IP57           kpl. 4
Dwie ładowarki do radiotelefonów przenośnych zamontowane w przedziale załogowym

b) Latarka akumulatorowa kątowa w wykonaniu Ex                                      szt.6
Dwie ładowarki do latarek zamontowane w przedziale załogowym                    

c) Nawigacja satelitarna z oprogramowaniem (fabryczna lub GARMIN ZUMO 590 lub równo-
ważna w zakresie ochrony IPX7 i przekątnej ekranu minimum 5 cali z dożywotnią bezpłat-
ną aktualizacją map)                     szt. 1

d) kombinezon ochronny Tychem F                                                                szt.12
e) maska przeciwpyłowa                                                                                  szt.20
f) Maska do apratu ODO + przewód szybkozłącze z reduktorem nisk.ciśnienia kompatybilna

z aparatem oddechowym powietrznym X-PRO FENZY               szt.4
g) Aparat ODO kompletny z butlą kompoz. i maską                                      

Spełnia wymogi normy 137-2006
Wszystkie elementy chronione gumowymi osłonami. 
Aktywacja pierwszym wdechem.
Reduktor typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar.
Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego
użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.
Montowany na ruchomym zawiasie ułatwiającym podłączenie butli różnego typu.
Stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7, 5 bar.
Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.
Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru. Emitowany sygnał ma natężenie 90 db i
głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamiany przy spadku ciśnienia poniżej 55
bar +/- 5 bar. Manometr wyposażony fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali ( 0 –
400 bar i 0 – 40 MPa). Manometr osłonięty gumową obudową.
Regulowany, dwupozycyjny noszak. Antystatyczny, odporny na wysoką temperaturę i bez-
pośrednie działanie płomieni zgodnie z dyrektywą PED i EN 137-2006.
Noszak wyposażony w dwa boczne uchwyty. Płyta naramienna wykonana jest z polimero-
wego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury.
Wszystkie przewody oraz reduktor pierwszego stopnia są osłonięte.
Pasy naramienne spełniające wymogi normy 137-2006.  
W tym zestawie jest butla 6,8 l / 300 bar, 4,2 kg
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Aparat oddechowy umożliwia stosowanie z czterema modelami masek pełnotwarzowych,
które certyfikowane są na zgodność z normą EN 136 – III (do stosowania w przemyśle i
strażach pożarnych).
Panoramiczna maska pełnotwarzowa, wyposażona w komorę foniczną i półmaskę.
Drugie wyjście średniego ciśnienia do podłączenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowe-
go.    kpl. 2

h) Anemometr KESTREL 5500 LINK wraz z interfejsem do PC plus program, uchwytem obro-
towym ze sterem kierunku, pokrowcem taktycznym, zapasowa turbinka,  oraz statyw lub
równoważne                                                                                               kpl.1

i) Stacja meteorologiczna bezprzewodowa DAVIS VANTAGE VUE(6250EU) lub równoważna
wraz z masztem o wysokości 1,7m na trójnogu składanym kpl.1

j) Detektor wielogazowy                                                                                   szt.2
W realnym czasie pokazuje odczyty 4 gazów (egz. nr 1 gazy: LEL, CO, O2, NH3; egz. nr 2
gazy; PH3, H2S, SO2, CL2).
Obsługiwane jest przy pomocy jednego przycisku trybu, który obsługuje również kalibra-
cję.
Posiada wbudowaną funkcję logowania danych i przechowywania informacji o 20 zdarze-
niach, takich jak: typ czujnika, maksymalne i średnie odczyty, czas wystąpienia i długość
zdarzenia. Z akumulatorem (Li-Ion). Graficzne pole odczytu, podświetlone. Port IrDA do
komunikacji z komputerem.  Stopień ochrony obudowy: IPX5. Alarmy ostrzegawczy, za-
grożenie, STEL i TWA.  Jasne światło diody alarmowej.  Głośny alarm dźwiękowy o sile
92dB z odległości 30 cm.
Kalibracja wykonywana przy pomocy jednego przycisku
Kompatybilność ze Systemem Logowania Danych IQ i Multi Pro IQ Ekspress.
Urządzenie zamknięte jest w trwałej  obudowie wykonanej z tworzywa PC (poliwęglan)
osłoniętej gumową osłoną (TPE). 
Detektor posiada certyfikaty:
Certyfikat ATEX: II 2 G EEx ia d IIC T4
UL International DEMKO A/S 05 ATEX 0424116X
Certyfikat IECEx Certification: Ex ia d IIC T4 IECEx UL 07.003X

k) szekle min 4,75t – kształt omega - szt.6
l) zawiesie pasowe 4t                                                                                      szt.2
m) pasy mocujące (minimum 2,5 tony, długość 6 m - 6 szt., 4 m - 4 szt.) szt.10
n) nosze płachtowe                                                                                         szt.2 
o) nosze składane                                                                                          szt.8
p) Maska całotwarzowa Advantage 3000 MSA                                                szt.6
q) dawkomierz osobisty mikroprocesorowy Polimaster PM1211 wersja 3 lub równoważny w

zakresie: ciągłego pomiaru dawki równoważnej otoczenia promieniowania gamma i po-
miaru czasu gromadzenia dawki otoczenia  i wskazania czasu w godzinach minutach i se-
kundach, dniach miesiącach i latach; wbudowany port USB i bluetooth; alarm dźwiękowo-
wizualny; wyświetlacz LCD; dwa lata żywotności baterii szt.6

r) detektor skaże radioaktywnych z sondą SSA 1p + monitor usb                    szt.2
s) przetwornica samochodowa 12V/230V zamontowana w kabinie – 2 gniazda  230V, min 1,5

kW na gniazdo -               szt.1
Pojazd należy dostarczyć wraz z wyszczególnionym wyposażeniem. Szczegółowe rozmieszczenie oraz spo-
sób mocowania sprzętu należy uzgodnić z zamawiającym.
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O F E R T A
    - Formularz ofertowy - 

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

nr tel. …...........................
nr fax. …..........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................

    zarejestrowana(y) / wpisany do
………………………………………………...

     pod nr …………………………………….
(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: „ Dostawa samochodu z
napędem  4x4  wraz  z  wyposażeniem  na  wyposażenie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w
Swarzędzu.” z dnia 05 . 10 . 2016 roku opublikowanego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej (http://bip.swarzedz.eu), oraz  w BZP pod pozycją nr 318221-2016 oferujemy:
 

1. Oferujemy  wykonanie  całości  dostawy  objętej  przedmiotem  zamówienia  za  kwotę
(ryczałtowe wynagrodzenie) w wysokości:
Stawka podatku VAT: ...... %
Brutto (wraz z podatkiem VAT): .................................................... zł
Słownie: ......................................................................................................... zł brutto.

2. Oferujemy następujący okres gwarancji na przedmiot zamówienia:.............. miesięcy.
(Wykonawca  może  zaoferować  24  lub  36  lub  48  lub  60  miesięczny  okres  gwarancji  -  niepodanie  ilości
miesięcy  gwarancji  będzie  traktowane   jako  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  Specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia).

3. Oferujemy dostawę samochodu z silnikiem o mocy …..... KM.
4. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z

wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego)  i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunkach Zamówienia.
7. Oświadczamy,  że  wykonamy przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy

technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.
8. Oświadczamy,  że  podwykonawcom  zamierzamy  powierzyć  następującą  część  zamówienia

(wskazać zakres oraz nazwy podwykonawców):
- .......................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

10. Wadium zostało wniesione w dniu …........... w formie …..............., które należy zwrócić na konto
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bankowe o numerze .......................................................
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

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

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

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

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

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

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

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

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2016r.

.......................................................
                                                                             (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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dostawa  samochodu  z  napędem  4x4  wraz  z  wyposażeniem  na  wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.

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

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 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„ Dostawa samochodu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.”

Nazwa Wykonawcy*:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności określone  w Rozdziale 1
pkt 4 SIWZ.

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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dostawa  samochodu  z  napędem  4x4  wraz  z  wyposażeniem  na  wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.

II.  INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH  INNYCH
PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać 
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………........

w następującym zakresie: ………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres 
dla wskazanego podmiotu).

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

III. 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.

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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dostawa  samochodu  z  napędem  4x4  wraz  z  wyposażeniem  na  wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.

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

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 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„ Dostawa samochodu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem na wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.”

Nazwa Wykonawcy*:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

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

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub

       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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: ……………………………………………………………………………………………………………….....................

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
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upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

II. 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.

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

III.  OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych
podwykonawcą/ami:  ……………………………………………………………………..….……  (podać  pełną
nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie  zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IV. 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.

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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dostawa  samochodu  z  napędem  4x4  wraz  z  wyposażeniem  na  wyposażenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu.

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

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT ZAMÓWIEŃ 

Zakres
(przedmiot)
zamówienia, 

Nazwa podmiotu,
na rzecz którego

zostały
wykonane
dostawy

wartość
zamówienia
brutto w zł 

Daty
realizacji 

od ….
do ….

Miejsce
wykonania Uwagi¹

Miejsce i data: ........................................ 2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1  W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy
wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub
osoby do  oddania  wykonawcy do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy
wykonaniu zamówienia.
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UMOWA Nr CRU ......................................................... 

W dniu …........................... r. w Swarzędzu pomiędzy Gminą Swarzędz, zwaną dalej "Zamawiającym",
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz  - Mariana Szkudlarka,

a  …..................................  mającą  siedzibę  …..........................  ,  zarejestrowaną  w  dniu
…............................  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  o  numerze  KRS  ….............................,   o
nadanym  Numerze  Identyfikacji  Podatkowej  ….............................,  o  numerze  REGON
….............................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

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

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
1. Na  mocy  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać,  dostarczyć,  przenieść  na

Zamawiającego własność 1 sztukę   samochodu  z  napędem  4x4  wraz  z  wyposażeniem  na
wyposażenie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Swarzędzu.,  zwanego  dalej  przedmiotem
umowy.

2. Opis przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest  w terminie  najpóźniej  do  28  grudnia  2016r   od  dnia  zawarcia
umowy wykonać przedmiotową umowę w całości wraz z kompletną dokumentacją. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub na adres poczty internetowej o gotowości do
wydania  przedmiotu  umowy  z  3-dniowym  wyprzedzeniem,  podając  datę  i  godzinę  wydania,
przypadającą w dni i godzinach pracy Zamawiającego.

3. W  przypadku  opóźnienia  w  wydaniu  przedmiotu  zamówienia  lub  konieczności  ponownego
ustalenia  daty  wydania  Strony  ustalą  datę  i  godzinę  wydania  odpowiednio  na  zasadach
określonych w ust. 2, przy czym Zamawiający w odpowiedzi na powiadomienie Wykonawcy może
wskazać  inną  datę  i  godzinę  wydania,  jednak  nie  późniejszą  niż  na  2  dzień  roboczy  od
proponowanej przez Wykonawcę.

4. Wydanie  przedmiotu  zamówienia nastąpi  na terenie  Polski  w siedzibie  Wykonawcy lub  innym
wskazanym  przez  niego  miejscu  umożliwiającym  sprawdzenie  parametrów  przedmiotu
zamówienia. Dojazd przedstawiciela Zamawiającego do miejsca wydania obciąża Zamawiającego.

5. Wydanie  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  zostanie  potwierdzone
protokołem  zdawczo-odbiorczym podpisanym przez  obie  Strony.  Zamawiający  może  odmówić
odbioru, ujawniając ten fakt w protokole, jeżeli na etapie odbioru ujawnią się wady przedmiotu
umowy.  W  takim  wypadku  procedura  wydania  zostanie  powtórzona  po  usunięciu  przez
Wykonawcę wad przedmiotu umowy.

6. Strony przyjmują, iż osoba czynna ze strony Wykonawcy w miejscu wydania jest upoważniona do
wszelkich  czynności  i  składania  oświadczeń  w  ramach  procedury   wydania.  Ze  strony
Zamawiającego  odbiór  może  być  skutecznie  dokonany  przez  upoważnionych  przedstawiciela
Zamawiającego  lub  osobę  działającą  na  podstawie  pisemnego  pełnomocnictwa  do  odbioru
przedmiotu umowy, którego odpis stanowi załącznik do protokołu wydania.

7. Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę w tym przejście własności przedmiotu zamówienia
przyjmuje się dzień dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 3
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie …................................

zł brutto (słownie: …................................................................ 00/100 brutto).
2. Cena zostanie przekazana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na
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fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury

wraz  z protokołem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy.
4. Faktura  dostarczona  do  siedziby  Zamawiającego  bez  załączonego  protokołu  odbioru  zostanie

odesłana, a termin zapłaty nie rozpoczyna biegu.
 § 4

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań z umowy
w formie kar umownych:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za  niewykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  –  w  wysokości  0,3%   całkowitego

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
b) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  –  w  wysokości  0,3%

całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;
c) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  -  w  wysokości  10%

całkowitego wynagrodzenia brutto.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 %

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto;
2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury strony stosować będą przepisy ustawy z dnia 8 marca

2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne,

na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie

szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem, jak również działaniami i zaniechaniami osób
trzecich, którymi posłużył się do wykonania umowy w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.

5. Strony  postanawiają,  że  wynagrodzenie  wynikające  z  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę
może być zaliczone  na poczet  kar umownych.

 § 5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …....... miesięcznej gwarancji dla  pojazdu objętego 

zamówieniem oraz udziela ….....-miesięcznej rękojmi. Niniejsza umowa zastępuje dokument 
gwarancyjny.

2. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  użytkowania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi producenta.

3. Gwarancja  nie  obejmuje  elementów  podlegających  normalnemu  zużyciu  w  toku  prawidłowej
eksploatacji. § 6

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu niniejszej
umowy w najbliższej stacji serwisowej od siedziby Zamwiajacego.

2. Zamawiający wymaga, aby czas reakcji  serwisu wynosił maksymalnie 3 dni  robocze od czasu
powiadomienia Wykonawcy za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub telefonu.

3. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną ,
sporządzoną języku polskim, obejmującą:
a) książkę gwarancyjną producenta i serwisową  - 1 egz.                
b) instrukcję obsługi pojazdu - 1 egz. / 1 pojazd
c) katalog części zamiennych  - 1 egz.                

4. W  ramach  ceny  Wykonawca  przeszkoli  4  osoby  wskazane  przez  Zamawiającego  w  zakresie
wymaganym  do  bieżącej  obsługi  i  konserwacji  samochodu  (część  podwoziowo-silnikowa  i
zabudowa pożarnicza).  Szkolenie  odbędzie  się  w terminie  ustalonym między  stronami.  Koszt
dojazdu osób szkolonych na szkolenie obciąża Zamawiającego.

5. W ramach ceny Wykonawca oznaczy pojazd numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8
Komendanta  Głównego  Państwowej  Straży  Pożarnej  z  dnia  10  kwietnia  2008  r.  w  sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz.
KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.)  numerem uzgodniony z zamawiającym.

6. W ramach ceny Wykonawca oznakuje pojazd w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym:
a. LOGOTYP „OSP Swarzędz”

b. HERB GMINY SWARZĘDZ.
7. W ramach ceny Wykonawca w dostarczonym pojeździe zapewni: 
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a. pełen zbiornik paliwa,

b. pełne  zbiorniki  na  płyny  eksploatacyjne  –  rodzaje  zastosowanych  płynów  zgodne  z
zaleceniami producenta podwozia,

§ 7
1. Wykonawca zapewni odpłatnie możliwość zakupu części zamiennych niezbędnych do utrzymania

sprawności przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie  części  i  podzespoły  do  naprawy  i  wymiany  będą  dostępne  w  najbliższej  stacji

serwisowej bądź w siedzibie Wykonawcy.

     § 8        
1. Wszelkie spory wynikające z umowy strony poddadzą pod rozpoznanie sądowi powszechnemu

właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności postanowienia

wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu
cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9

1. Wykonawca oświadcza,  że ubezpieczył się  od odpowiedzialności  cywilnej  z tytułu prowadzonej
działalności. Kopię polisy Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca może korzystać wyłącznie z usług podwykonawców mających ubezpieczenie opisane
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca obowiązany jest podać nazwy podwykonawców,

ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich usług.
§ 10

   
Umowę  i  każdy  z  załączników  sporządzono  w  pięciu  egzemplarzach,  w  tym  jeden  dla  Wykonawcy,
a pozostałe dla Zamawiają

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
1.
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