
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cis.swietochlowice.pl

Świętochłowice: Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - w ramach projektu 
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej

Numer ogłoszenia: 182694 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach , ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 

24 555 24, faks 32 24 555 24.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.cis.swietochlowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji  Społecznej w 

Świętochłowicach -  w ramach projektu Centrum Integracji  Społecznej  w Świętochłowicach -  nowe szanse i  możliwości.  Zadanie 
finansowane ze środków Unii Europejskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3)  Określenie przedmiotu oraz wielkości  lub zakresu zamówienia: Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji 

Społecznej w Świętochłowicach - w ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach - nowe szanse i możliwości. 
Zadanie  finansowane ze środków Unii  Europejskiej.  Przetarg  nieograniczony o  wartości  szacunkowej  nie  przekraczającej  kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.  
U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) CPV 34.13.00.00-7.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja  na  temat  wadium: Zamawiający żąda od  Wykonawców wniesienia  wadium w wysokości:2.000,00  PLN (słownie:  dwa 

tysiące złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI

  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•   III.  3.1)  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich 

posiadania
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu  

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia (część B wg Spisu zawartości oferty);

•  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia (część B wg Spisu zawartości oferty);
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Zamawiający nie  stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  Na potwierdzenie  należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia (część B wg Spisu zawartości oferty);
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu  

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia (część B wg Spisu zawartości oferty);
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie  stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  Na potwierdzenie  należy złożyć oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia (część B wg Spisu zawartości oferty);
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

−oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw  

do wykluczenia w oparciu o art.  24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku  
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

−aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 

−aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu -  wystawione nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

−wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, 
które będą brały udział w realizacji  części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie  
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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−  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na raty zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

− nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert  -  albo 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego  
zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników 
stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 90 
2 - zużycie energii - 4 
3 - emisja dwutlenku węgla - 3 
4 - emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - 3 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art.144 Prawa zamówień 
Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1. zmiany terminu wykonania 
zamówienia  oraz  terminów pośrednich,  o  których  mowa we wzorze  umowy,  w  następujących  przypadkach:  a.  wystąpienie  -siły 
wyższej- oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a 
powodujące niemożliwość wywiązania  się z  umowy w jej  obecnym brzmieniu,  b.  wystąpienia okoliczności,  których nie  dało  się 
przewidzieć przed udzieleniem zamówienia, niezawinionych przez Zamawiającego. 2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą 
dotyczyć następujących okoliczności: a. zmiany urzędowej stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, jednakże 
bez  zmiany  kwoty  brutto  umowy,  b.  zmiany  wytycznych  lub  zaleceń  Instytucji,  która  przyznała  środki  na  współfinansowanie 
zamówienia na usługę. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których 
mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem 
o dokonanie wskazanej zmiany. 4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który 
zostanie podpisany przez strony umowy. 5.  Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez 
Zamawiającego  i  podpisanego  przez  strony  umowy,  pod  rygorem  nieważności  takiego  oświadczenia  oraz  powinna  zawierać 
uzasadnienie faktyczne i  prawne. 6.  Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej  jest  
dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu 
umowy  Strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądu  właściwego  dla  siedziby  Zamawiającego.  8.  W  sprawach  nie  uregulowanych 
postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe 
obowiązujące przepisy prawne. 9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla  
każdej że stron.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cis.swietochlowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. 
Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, pok.8 - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Centrum 

Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany 

ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII  Programu Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki  Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.2  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  i  wzmocnienie  sektora  ekonomii  
społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących 
z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających  zwrotowi  środków  z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie 
Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA),  które  miały  być  przeznaczone  na  sfinansowanie  całości  lub  części 
zamówienia: tak

Kamil Wójcik
dyrektor
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Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

znak sprawy  ZP/01A/2012

ZAMAWIAJĄCY
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

NAZWA ZAMÓWIENIA

  Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach 
– w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

 – nowe szanse i możliwości”
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej 

RODZAJ ZAMÓWIENIA DOSTAWA

ZATWIERDZAM

mgr Kamil Wójcik
dyrektor

Data 31.05.2012 r.           Pieczątka i podpis  Zamawiającego ..........................................................

Cena SIWZ, –  bezpłatnie na stronie 

internetowej Zamawiającego 

www.cis.swietochlowioce.pl
Cena za SIWZ w wersji papierowej – 10 zł brutto 

Data 31.05.2012 r
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SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ
CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

NIP 627 272 35 43  Tel.:  32 24 555 24/ Faks:  32 24 555 24; e-mail: cis@swietochlowice.pl

Strona internetowa: www.cis.swietochlowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałki: 730-1530 

2. Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.  10 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia  jest  zakup  środka  transportu  tj.  zakup  pojazdu  do  3,5  tony  –  dla  potrzeb  Centrum  Integracji  Społecznej

 w Świętochłowicach – w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV: 

Przedmiot główny: 34.13.00.00-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów  

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 
Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających  zwrotowi  środków  z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia: nie później niż do 29.06.2012r. 

5. Warunki  udziału  w postępowaniu,  opis  sposobu dokonywania  oceny spełniania  tych  warunków oraz   wykaz  oświadczeń lub  
dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia 

(część B wg Spisu zawartości oferty);

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia 

(część B wg Spisu zawartości oferty);

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia 

(część B wg Spisu zawartości oferty);

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 
                    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mailto:cis@swietochlowice.pl


Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia 

(część B wg Spisu zawartości oferty);

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust 1 Pzp:

A) Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B), 
B) aktualny  odpis  z  właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do rejestru,  w  celu  wykazania  braku  podstaw do  

wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp  (Załącznik nr 1.1);
C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 3) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Załącznik nr 4), potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

5.2.4. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  

w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  

odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w 

pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym  albo  organem samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby  lub  kraju,  w  którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

-  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia -  w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o 

wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty,  potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  

udziału w postępowaniu.
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6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
6.1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

na adres:

 Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice
Faks: 32 24 555 24

e-mail: cis@swietochlowice.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną,  

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4.  Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego 

artykułu.  

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz  

zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści  

informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą 

zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania  

Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.7. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w  każdym  czasie,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert, 

zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a 

także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  

zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Kamil Wójcik  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, kwojcik.cis@gmail.com;  fax  (032) 24 555 24

 8. Wymagania dotyczące wadium. 
8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:  2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni, tj. 8.06.2012 r. do  7.07.2012 r. 
8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

 1) pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,   z  tym, że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej  

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

90 1050 1243 1000 0023 5556 1859  ING BS Katowice 0/Świętochłowice
8.5.  W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pozostałych  formach,  oryginał  wadium  należy  złożyć  w  Centrum  Integracji  Społecznej  
w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1 w sekretariacie (pok. 8)
8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

1/  zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe 

okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

2/ dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
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3/ wskazanie sumy gwarancyjnej,

4/ wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

/Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice/,
5/ wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

6/  określenie  okresu  ważności  gwarancji  tj.  wskazanie  terminu,  w  którym  zobowiązanie  powstaje  oraz  wygasa,  przy  czym  

gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane 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. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn.  

zm.)):

1/  zobowiązanie banku /  innej  instytucji  do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą  ku temu ustawowe okoliczności,  

określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

2/ wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

3/ dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

4/ kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

5/ określenie okresu ważności  poręczenia tj.  wskazanie terminu,  w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa,  przy czym 

poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania  z  wyjątkiem  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza  z  zastrzeżeniem,  iż  jeśli  Wykonawca  w 

odpowiedzi  na wezwanie,  o którym mowa w art.  26 ust  3,  nie złożył  dokumentów lub oświadczeń,  o których mowa w art.  25 ust  1 lub  

pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 

stronie.

8.9 Wykonawcy,  którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w  

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.11  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli  w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2/   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 
9. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. 8.06.2012 r. do  7.07.2012 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty
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10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ, musi  zawierać :

1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu zawartości oferty),
2) Formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) 
złożone w formie oryginału,

4) Formularz – Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ, złożone w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

6) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 2.P wg Spisu zawartości oferty)  złożony w formie 

oryginału,  wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

7) Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia pojazdu (część C wg Spisu zawartości oferty).  

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać: 

1) kopię wniesionego wspólnie wniesionego  wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),
2) wspólny formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

3) wspólne  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia  (część B wg Spisu zawartości 
oferty), złożone w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy  (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, przez każdego z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ; 

Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące  Załączniki nr 1.1, 3,4  wg 
Spisu zawartości oferty ;

6) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik nr 2.P wg Spisu zawartości oferty)  złożony w 

formie oryginału,  wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

7) Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia pojazdu (część C wg Spisu zawartości oferty).  

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:
1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis 

albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli  Wykonawca 

korzysta  z  ich  potencjału  w  zakresie  wiedzy,  doświadczenia,  potencjału  technicznego  lub  ludzkiego,  kopie  dokumentów  dotyczących 

Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2.4 są składane w oryginale lub kopii i poświadczane za zgodność z oryginałem przez inne podmioty  

udostępniające wykonawcy  odpowiednio  potencjał  techniczny,  osoby  zdolne  do  wykonania  zamówienia,  wiedzę  i  doświadczenie  oraz 

zdolności finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 6  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U nr 226 poz.  

1817).

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

- nazwę i adres:
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice
- nazwę zamówienia,
- nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia,
- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
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10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm),  

tj.  informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa,  Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na 

piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

- nazwę i adres:
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

- nazwę zamówienia,
- nazwę  i  dokładny  adres  Wykonawcy  /  wszystkich  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia ,
- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
- „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe  oświadczenie  o  zastrzeżeniu  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wraz  z  dokumentami,  co  do  których  Wykonawca  podjął  niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie 

została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności  

(zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

Wykonawca  nie  może  zastrzec  swojej  nazwy  (firmy)  oraz  adresu,  informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed  upływem  terminu  składania  ofert,  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do  złożonej  oferty.  Zmiany  winny  być  doręczone  

Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być  

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

Oświadczenie  o  wprowadzeniu  zmian  należy  złożyć  w Centrum  Integracji  Społecznej  w  Świętochłowicach,  ul.  Sądowa  1,  41-605 
Świętochłowice,  sekretariat (pok. 8). Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być  

podpisane przez  osoby  uprawnione do składania  oświadczeń woli  w imieniu  Wykonawcy.  Do oświadczenia  należy dołączyć  oryginał  lub 

kserokopię  dokumentu,  poświadczoną  przez  Wykonawcę  „za  zgodność  z  oryginałem”,  potwierdzającego uprawnienia  osoby  podpisującej 

„ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie  

pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a 

opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. 

Oświadczenie  o  wycofaniu  oferty  należy  złożyć  w Centrum  Integracji  Społecznej  w  Świętochłowicach,  ul.  Sądowa  1,  41-605 
Świętochłowice,  sekretariat (pok.8).  Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być 

podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię 

dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia   osoby podpisującej „WYCOFANIE ” 

do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Oferta musi być złożona w: 

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach,
ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice,

sekretariat (pok.8).
najpóźniej do dnia 8-06-2012 r. do godz. 1000

11.2. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub 

przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 

niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  8-06-2012r.  w  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Świętochłowicach,  ul.Sądowa  1,  41-605 
Świętochłowice, sekretariat (pok.8.), o godz. 1015.
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
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11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 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. 

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.  
12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001  r.  o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 

2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów (pojazdu wraz z wyposażeniem), zawierająca wszystkie koszty,  w tym:  

konserwacja nadwozia/podwozia na warunkach gwaranta,  świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie inne koszty,  podatki  i  opłaty 

związane z realizacją zamówienia.  

12.3. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.

12.4.  Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.5. Cenę oferty należy podać w wysokości netto, brutto oraz podać stawkę podatku VAT w Formularzu Ofertowym.

13.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający będzie  się  kierował  przy wyborze  oferty,  wraz  z  podaniem znaczenia  tych  kryteriów  i 
sposobu oceny ofert.
13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena – waga kryterium 90 %

2) zużycie energii – waga kryterium 4%

3) emisja dwutlenku węgla – waga kryterium 3%

4) emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – waga kryterium 3%

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. 

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert  kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe 

kryteria według następujących zasad:

1/ KRYTERIUM  –  cena

•    cena – wskaźnik "C" -  waga kryterium 90 %. 

      Maksymalna liczba punktów – 90. 

Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe  

proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

          cena oferowana najniższa
 C = ---------------------------------------              x 100 pkt. x  90%
             cena oferty badanej 

2/ KRYTERIUM – zużycie energii

      •    zużycie energii – wskaźnik „ZE” – waga kryterium 4%.

            Maksymalna liczba punktów – 4.

Przy  ww.  kryterium  zastosowana  zostanie  zasada  minimalizacji  –  tzn.  oferta  o  najniższej  wartości  zużycia  energii  (MJ/km)  uzyska 

największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

             Najniższa wartość zużycia energii 1) spośród złożonych ofert

 ZE = ---------------------------------------------------------------------------------------        x 100 pkt. x  4%
                             Wartość zużycia energii1) oferty badanej

1)   obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych   
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia  
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paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podanego przez Wykonawcę w ofercie i  wartości energetycznej paliwa  
równej 36 MJ/l.

3/ KRYTERIUM – emisja dwutlenku węgla

•    emisja dwutlenku węgla – wskaźnik „DW” – waga kryterium 3%
      Maksymalna liczba punktów – 3.

Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej emisji dwutlenku węgla (g/km) uzyska największą  

liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:                        

                    Najniższa wartość emisji dwutlenku węgla 2) 
                                    spośród złożonych ofert
 DW = -----------------------------------------------------------------------------              x 100 pkt. x  3%
                  Wartość emisji dwutlenku węgla 2) oferty badanej

2) wartość  wyrażona  w  (g/km)  w  cyklu  łączonym  (wartość  uśredniona)  podana  w  ofercie  przez  Wykonawcę  zgodnie  z   
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny  
ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96 poz. 559).

4/ KRYTERIUM – emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

•     emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – 
       wskaźnik „EZ” – waga kryterium 3%
       Maksymalna liczba punktów – 3.

Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej łącznej wartości emisji zanieczyszczeń: 
tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM) oraz węglowodorów (HC) wyrażonej w (g/km), uzyska największą liczbę punktów, 
pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

           Najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, 
            cząstek stałych oraz węglowodorów 3)  spośród złożonych ofert
 EZ =  --------------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. x  3%
                 Łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, 
                  cząstek stałych oraz węglowodorów 3) oferty badanej

3) suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) podana w ofercie przez   
Wykonawcę  zgodnie  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  10  maja  2011r.  w  sprawie  innych  niż  cena  
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96 poz. 559).

5) Zamawiający dokona wyboru oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów w oparciu  o następujące kryteria: 

- cena oferty, 

- zużycie energii, 

- emisja dwutlenku węgla, 

- emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów 

Punkty zostaną wyliczone wg poniższego wzoru:

∑ pkt = C + ZE + DW + EZ

Ocena oferty = ocena ceny oferty + ocena zużycia energii  + ocena emisji  dwutlenku węgla + ocena emisji  zanieczyszczeń:  
tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od  

towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie  

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust.1 

Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

13.2.1.  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli  wymaganych  przez  Zamawiającego  oświadczeń  lub 

dokumentów,  o których mowa w art.  25 ust  1,  lub którzy nie złożyli  pełnomocnictw,  albo którzy złożyli  wymagane przez Zamawiającego  

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w  

wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 

oświadczenia lub dokumenty  powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez 

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż 

w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający  wzywa  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane dostawy.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści.

13.2.3.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki  pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 

ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2  Zamawiający  odrzuca  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi 

dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, 

którzy złożyli  oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 

szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.
14.1.  Przed podpisaniem umowy wspólnicy  prowadzący działalność  gospodarczą w formie  spółki  cywilnej   przedkładają  Zamawiającemu 

umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w  

sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  będzie określać co najmniej:

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców
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d)  solidarną  odpowiedzialność  Wykonawców  za  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  i  za  należyte  wykonanie  

zamówienia.

14.3 Jeśli  Zamawiający  dopuścił  możliwość  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  przed  podpisaniem  umowy 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze  

zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej  

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

90 1050 1243 1000 0023 5556 1859  ING BS  Katowice 0/Świętochłowice

15.4.  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.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w 

Centrum Integracji  Społecznej w Świętochłowicach,  ul.  Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice, sekretariat  pok. 8 w wyznaczonym terminie do 

godziny 15:00. 

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2  

SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca 100 % zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego, a tym samym uznania przez 

Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane.

15.8.Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża  

nieodwołalną zgodę.

15.9.Wykonawca nie może bez uprzedniej  zgody Zamawiających wyrażonej  pod rygorem nieważności  na piśmie,  przenieść jakichkolwiek 

wierzytelności wobec Zamawiających na rzecz osób trzecich.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we 

wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
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4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami 

ustawy, zawiera

 zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5.  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 zapozna

 się  z treścią  odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli  przesłanie jego kopii  nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 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.

17.7 W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  zamawiający  powtarza  czynność  albo  dokonuje  czynności  zaniechanej, 

informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w pkt 17.7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 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, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 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:

1)  10  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień  Publicznych lub specyfikacji  istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – 

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość  jest mniejsza niż  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli  zamawiający nie  opublikował  ogłoszenia  o  zamiarze  zawarcia  umowy lub  mimo takiego obowiązku nie  przesłał  wykonawcy 

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów 

lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 

zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował  w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,  które nie zawiera uzasadnienia udzielenia 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
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b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w 

trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po  upływie terminu składania  ofert  bieg  terminu związania ofertą  ulega zawieszeniu  do czasu 

ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli  

ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego  

przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przysługują  również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
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CZĘŚĆ II DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

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

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy 
ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

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

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail:   cis@swietochlowice.pl

Adres strony internetowej: określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

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
Nie dotyczy postępowania.

 

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
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CZĘŚĆ III SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ 

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  (Załącznik  nr  2.P  wg Spisu  zawartości oferty)  części  zamówienia,  której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.
Zamawiający określa, że część zamówienia w zakresie dostawy pojazdu nie może być powierzona podwykonawcom.

3. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art.144 Prawa zamówień  
Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich, o których mowa we wzorze umowy, w następujących przypadkach:

a. wystąpienie „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu  

umowy, a powodujące niemożliwość  wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 

b. wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć przed udzieleniem zamówienia, niezawinionych przez Zamawiającego.

2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a. zmiany urzędowej stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, jednakże bez zmiany kwoty brutto umowy,

b. zmiany wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie  zamówienia na usługę.

3.  W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  skutkujących  koniecznością  zmiany  umowy z  przyczyn,   o  których  mowa  wyżej,  Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym  fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej  jest  dotknięta sankcją nieważności,  a więc nie 

wywołuje skutków prawnych.

7.   Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  wykonania  przedmiotu  umowy  Strony  poddają  rozstrzygnięciu   sądu  właściwego  dla  siedziby 

Zamawiającego.

8.  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu  

Cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

9.    Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej że stron.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 
Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających  zwrotowi  środków  z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
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CZĘŚĆ IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – w ramach projektu 

„Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”

1/ Kod CPV: 34 13 0000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów

2/ Specyfikacja samochodu i minimalne wyposażenie:

L.p. Charakterystyka techniczna i wyposażenie pojazdu

1. Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2012r. 

2. Spełniający polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym /tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm./ oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

3. Rodzaj nadwozia: Furgon

4. Pojazd przystosowany do przewozu  7 osób (wraz z kierowcą) umożliwiający zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie  
pojazdów do ruchu na obszarze Polski

5. Pełna dokumentacja samochodu w tym: karta pojazdu, książka serwisowa , instrukcją obsługi

6. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o pojemności nie mniejszej niż 2000 cm3 (diesel) 

7. Moc silnika (KM): nie mniejsza niż 120

8.

Spełnienie wymagań normy emisji spalin – minimalny wymóg EURO 5
 

1) zużycie energii – …………………….  

2) emisja dwutlenku węgla – …………………….  

3) emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – …………. 

………….

………….

………….

9. Rodzaj napędu: przedni

10. Skrzynia biegów: min.6 + wsteczny

11. Rozstaw osi: nie mniej niż 4 200 mm 

12. Jednakowy rozmiar ogumienia obu osi – ogumienie uniwersalne, wysokość opon nie niższa niż 75% ich szerokości, z tyłu koło 
pojedyncze

13. Jedno pełnowymiarowe koło zapasowe – opona jak na pozostałych kołach

14. Rozmiar kół: nie mniej niż 16 cali

15. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 

16. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

17. W kabinie pasażerskiej powinno znajdować się 7 miejsc siedzących (4 niezależne siedzenia z tyłu w jednym rzędzie). 
Wszystkie miejsca ukierunkowane przodem do kierunku jazdy.

18. Miejsca siedzące tapicerowane, pokryte materiałem łatwym do utrzymania czystości. 

19. Boczne drzwi z prawej strony przesuwane – przeszklone
Ściana przeciwległa do w/w drzwi - przeszklona

20. Tylne drzwi otwierane na 2700

21. Minimalna długość powierzchni bagażowej (ładunkowej): 2 500 mm

22. Minimalna wysokość przestrzeni bagażowej (ładunkowej) 1 900 mm 

23. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 3 500 kg 

24. Przestrzeń ładunkowa szczelnie oddzielona od przestrzeni pasażerskiej 

25. Zbiornik na paliwo:  nie mniej niż 90 L 
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26. Samochód powinien być wyposażony w klimatyzację manualną lub automatyczną z nawiewem w kabinie kierowcy oraz przestrzeni 
pasażerskiej

27. Samochód powinien być wyposażony w immobiliser 

28. Samochód powinien być wyposażony w komputer pokładowy

29. Samochód powinien być wyposażony w fabryczny system wspomagania parkowania

30. Samochód powinien być wyposażony w alarm

31. Fabrycznie montowane radio z CD

32. Podłoga antypoślizgowa w części bagażowej

33. Obicie ścian w części bagażowej do wysokości dachu – np. sklejka (nie tapicerowane)

34. Hak holowniczy z tyłu

35. Lusterka ogrzewane, regulowane elektrycznie w dolnej części sferyczne 

36. Światła przeciwmgielne 

37. Regulacja wysokości kierownicy

38. Poduszka powietrzna kierowcy

39. Szyby przednie sterowane elektrycznie

40. Regulacja fotela kierowcy w 3 płaszczyznach

41. Najazd do części bagażowej o szerokości 80 cm lub do regulacji

42. Gniazdo zapalniczki

43. Gaśnica zgodnie z zaleceniem producenta spełniająca wymogi Ustawy Prawo o ruchu drogowym

44. Wyposażona apteczka samochodowa wg normy DIN 13164

45. Trójkąt ostrzegawczy

46. 7 kamizelek ochronnych odblaskowych

47. Komplet dywaników gumowych

48.
Zestaw podręcznych narzędzi wyposażony w minimum:
a. Podnośnik samochodowy o udźwigu min. 3,5 tony hydrauliczny
b. Klucz do kół 

49. Minimum 2 komplety kluczyków

50. Pełna dokumentacja samochodu z książką pojazdu oraz instrukcją obsługi

51. Kolor: lakier niemetalizowany do wyboru z wybranym kontrahentem 

52.

Okresy gwarancji powinny wynosić:
a. Minimum 24 miesiące lub 100 000 km na silnik i podzespoły
b. Minimum 48 miesięcy na perforację nadwozia
c. Minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą

53. Okresowa obsługa techniczna: nie częściej niż co 30 000 km, lub co 2 lata. 

54. Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w 
książce gwarancyjnej pojazdu.

3.  Samochód zaoferowany przez Wykonawcę powinien  być  fabrycznie  nowy,  kompletny,  wolny  od wad konstrukcyjnych,  materiałowych i  

wykonawczych.

4. Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie naszego kraju.
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5. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu kartę pojazdu, świadectwo homologacji (wyciąg ze  

świadectwa homologacji, książkę gwarancyjną, książki przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków 

oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu.

6. Samochód powinien mieć wykonaną konserwację nadwozia/podwozia na warunkach gwaranta.

7. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
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CZĘŚĆ VI  WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 –  Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.5 –  Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia pojazdu
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O F E R T A

 

ZAMAWIAJĄCY
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Nazwa i adres Wykonawcy  

NAZWA ZAMÓWIENIA

  Zakup pojazdu do 3,5 tony dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 

w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

 – nowe szanse i możliwości”
Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej 

Oferta zawiera …….. ponumerowanych stron. 

 ……………………………dn.................... Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum..................................................................
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SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

Załącznik Dokument

Podać nr strony 
w ofercie, zamieścić w 

ofercie wypełniony 
dokument lub  

z adnotacją
„nie dotyczy”

W Kopia wniesionego wadium 

A  OFERTA

B OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

1 Status prawny Wykonawcy

1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru 

1.2 Pełnomocnictwo – dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

1.3 Pełnomocnictwo- dot. Wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2.P Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom

3 Zaświadczenia  naczelnika  Urzędu Skarbowego 

4 Zaświadczenie ZUS/KRUS 

C Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia 

 ……………………………dn....................... Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera  Konsorcjum ..........................................................................................
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Formularz VI.1  

A. OFERTA

 

Nazwa zamówienia

Zakup pojazdu do 3,5 tony – dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 
w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 

nowe szanse i możliwości”

Nazwa i adres 
Zamawiającego

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach,

 ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Nazwa i adres Wykonawcy

1/Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze  umowy.

2/ Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

3/ Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia.

4/ Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

5/ Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za ostatecznym  wynagrodzeniem w wysokości:

5.1/ Wartość pojazdu:
Cenę brutto …………………………………………PLN; (słownie: ……………………………………………………………………….)

Cena netto …………………………….……………PLN,     VAT ……………% tj.: ………………..……………PLN,

Wskaźnik  zużycie energii – …………………….;  emisja dwutlenku węgla – …………………….

       emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – ………………….

6/ Oświadczam, że oferta obejmuje dostawę samochodu zgodnie z Formularzem charakterystyki technicznej i wyposażenia pojazdu 

Formularz VI.5 –Załącznik C. 

7/ Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do  …..........………. nie później niż do  29.06.2012r. 
8/ Oświadczam, że przedmiotowy samochód będzie fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,        materiałowych i 

wykonawczych.

9/Oświadczam, że samochód posiada wszystkie niezbędne dokumenty w tym dokumenty potwierdzające posiadaną homologację, 

umożliwiające zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego na obszarze Polski.

10/  Zobowiązuję  się  wraz  z  dostawą  samochodu  przekazać  Zamawiającemu  kartę  pojazdu,  świadectwo  homologacji,  książkę 

gwarancyjną, książki przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków oraz wykaz akcesoriów i  

wyposażenia pojazdu.

11/  Akceptuję 30 – dniowy okres rozliczeniowy, licząc od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

12/ Oświadczam, że termin związania  niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ .

 ……………………………dn................................ Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum  .............................................................................
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Formularz VI.2

B. OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Nazwa zamówienia
Zakup pojazdu do 3,5 tony – dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 

w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 
nowe szanse i możliwości”

Nazwa i adres  Zamawiającego
Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach,

 ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

/lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia oraz wiedzy i doświadczenia/ *

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    
………………, dnia …………… Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera - członka konsorcjum   ….................................................

5. Nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  art.24  ust.  1  i  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych**

    
………………, dnia …………… Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera - członka konsorcjum   ….................................................

    
………………, dnia …………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum   ...........................................................................

    
………………, dnia …………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum   ...........................................................................

    
………………, dnia …………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum   ...........................................................................

UWAGA!
*   jeśli nie dotyczy skreślić;
 ** Punkt 5 – Podpisują:

1Wykonawca samodzielnie uczestniczący w postępowaniu; 
jeśli ofertę składa KONSORCJUM; to wszyscy członkowie konsorcjum -  każdy członek konsorcjum odrębnie!
Warunek: Konsorcjum – pełnomocnictwo dla Lidera dołączone do oferty!
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Formularz VI.3
Załącznik nr 1 

 STATUS PRAWNY WYKONAWCY

Nazwa zamówienia

Zakup pojazdu do 3,5 tony – dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 
w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 

nowe szanse i możliwości”

Nazwa i adres  Wykonawcy

Powiat

telefon

faks

e-mail

REGON

Miejsce rejestracji 
działalności Wykonawcy

Nazwa banku i numer 
rachunku bankowego 

Wykonawcy
w przypadku wpłaty 
wadium przelewem

 ……………………………dn.....................
Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ..........................................................................................
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Formularz VI.4
Załącznik nr 2

                                                                                                                    

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

 

Nazwa zamówienia

Zakup pojazdu do 3,5 tony – dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 
w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach 

– nowe szanse i możliwości”

Nazwa i adres 
Wykonawcy

 

Lp.
Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierza Podwykonawcom

1

…

 

 ……………………………dn.....................…… Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ......................................................................
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Formularz VI.5
Załącznik nr C

Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia pojazdu

 

Nazwa zamówienia

Zakup pojazdu do 3,5 tony – dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – 
w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach –

 nowe szanse i możliwości”

Nazwa i adres Wykonawcy

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego

Parametry techniczne oferowane przez 
Wykonawcę (parametry techniczne nie mogą być 

gorsze niż określone w kolumnie nr 2 przez 
Zamawiającego)

Samochód dostawczy

Nazwa pojazdu / sprzętu, wyposażenia
Należy podać czy oferta spełnia parametry 
określone przez Zamawiającego wpisując 

odpowiednio 
TAK lub NIE 

W przypadku zaoferowania pojazdu, sprzętu, 
wyposażenia o lepszych parametrach Wykonawca 
zobowiązany jest do szczegółowego opisania ich 

w kolumnie nr 3.
1. 2. 3.

L.p. Charakterystyka techniczna i wyposażenie pojazdu Nazwa …………………………………………

Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2012r. 

1.

Spełniający polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. 
U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm./ oraz rozporządzeń wykonawczych do 
tej ustawy

2. Rodzaj nadwozia: Furgon

3.
Pojazd przystosowany do przewozu 7 osób (wraz z kierowcą) umożliwiającą 
zgodnie z obowiązującymi  przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na 
obszarze Polski

4. Pełna dokumentacja samochodu w tym: karta pojazdu, książka serwisowa , 
instrukcją obsługi

5. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o pojemności nie mniejszej niż 2000 
cm3 (diesel) 

6. Moc silnika (KM): nie mniejsza niż 120

7.

Spełnienie wymagań normy emisji spalin – minimalny wymóg EURO 5
 

1) zużycie energii – …………………….
2) emisja dwutlenku węgla – …………………….
3) emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów  
– …………. 

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

……………………………………………….
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8. Rodzaj napędu: przedni

9. Skrzynia biegów: min.6 + wsteczny

10. Rozstaw osi: nie mniej niż 4 200 mm 

11. Jednakowy rozmiar ogumienia obu osi – wysokość opon nie niższa niż 75% 
ich szerokości, z tyłu koło pojedyncze

12. Jedno pełnowymiarowe koło zapasowe – opona jak na pozostałych kołach

13. Rozmiar kół: nie mniej niż 16 cali

14. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 

15. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

16.
W kabinie pasażerskiej powinno znajdować się 7 miejsc siedzących (4 
niezależne siedzenia z tyłu w jednym rzędzie). 
Wszystkie miejsca ukierunkowane przodem do kierunku jazdy.

17. Miejsca siedzące tapicerowane, pokryte materiałem łatwym do utrzymania 
czystości. 

18. Boczne drzwi z prawej strony przesuwane – przeszklone
Ściana przeciwległa do w/w drzwi - przeszklona

19. Tylne drzwi otwierane na 2700

20. Minimalna długość powierzchni bagażowej (ładunkowej): 2 500 mm

21. Minimalna wysokość przestrzeni bagażowej (ładunkowej) 1 900 mm 

22. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 3 500 kg 

23. Przestrzeń ładunkowa szczelnie oddzielona od przestrzeni pasażerskiej 

24. Zbiornik na paliwo:  nie mniej niż 90 L 

25. Samochód powinien być wyposażony w klimatyzację manualną lub 
automatyczną z nawiewem w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej

26. Samochód powinien być wyposażony w immobiliser 

27. Samochód powinien być wyposażony w komputer pokładowy

28. Samochód powinien być wyposażony w fabryczny system wspomagania 
parkowania

29. Samochód powinien być wyposażony w alarm

30. Fabrycznie montowane radio z CD

31. Podłoga antypoślizgowa w części bagażowej

32. Obicie ścian w części bagażowej do wysokości dachu – np. sklejka (nie 
tapicerowane)

33. Hak holowniczy z tyłu

34. Lusterka ogrzewane regulowane elektrycznie w dolnej części sferyczne.

35. Światła przeciwmgielne 

36. Regulacja wysokości kierownicy

 
                    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



37. Poduszka powietrzna kierowcy

38. Szyby przednie sterowane elektrycznie

39. Regulacja fotela kierowcy w 3 płaszczyznach

40. Najazd do części bagażowej o szerokości 80 cm lub do regulacji

41. Gniazdo zapalniczki

42. Gaśnica zgodnie z zaleceniem producenta spełniająca wymogi Ustawy Prawo 
o ruchu drogowym

43. Wyposażona apteczka samochodowa wg normy DIN 13164

44. Trójkąt ostrzegawczy

45. 7 kamizelek ochronnych odblaskowych

46. Komplet dywaników gumowych

47.
Zestaw podręcznych narzędzi wyposażony w minimum:
c. Podnośnik samochodowy  o udźwigu min. 3,5 tony hydrauliczny
d. Klucz do kół 

48. Minimum 2 komplety kluczyków

49. Pełna dokumentacja samochodu z książką pojazdu oraz instrukcją obsługi

50. Kolor: lakier niemetalizowany do wyboru z wybranym kontrahentem 

51.

Okresy gwarancji powinny wynosić:
d. Minimum 24 miesiące lub 100 000 km na silnik i podzespoły
e. Minimum 48 miesięcy na perforację nadwozia
f. Minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą

52. Okresowa obsługa techniczna: nie częściej niż co 30 000 km, lub co 2 lata. 

53.
Przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez wykonawcę i na 
jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej 
pojazdu.

1/ Samochód jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

2/ Samochód posiada wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie Polski.

3/ Wraz z samochodem przekażę Zamawiającemu kartę pojazdu, świadectwo homologacji (wyciąg ze świadectwa homologacji), książkę 

gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków oraz wykaz akcesoriów i 

wyposażenia pojazdu.

4/ Samochód będzie miał wykonaną konserwację nadwozia/podwozia na warunkach gwaranta.

5/ Odbiór samochodu nastąpi u Wykonawcy.

 ……………………………dn.....................…… Podpis i pieczątka Wykonawcy/Lidera Konsorcjum ........................................................................................
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