
 

 

OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Porszewice 2011-11-28 

 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

im. Aleksandra Kamińskiego 

w Porszewicach 

95-200 Pabianice, Porszewice 18E 

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony 
 

 

 

   w celu wyboru wykonawcy na dostawę  jednej sztuki fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z rocznika 2011 lub 2012 dla Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Porszewicach.  

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia   można  odebrać  w sekretariaciePlacówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Porszewicach, 95-200 Pabianice, Porszewice 18E. 

Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w sekretariacie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w 

Porszewicach, 95-200 Pabianice, Porszewice 18E do dnia 09.12.2011r do godz.10.00  

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.12.2011r o godz12.00 w siedzibie Placówki Opiekuńczo- 

Wychowawczej. 

 

 

Upoważniony do kontaktów z oferentami jest Sławomir Wierzbicki – pracownik Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Porszewicach tel. 42 211-17-15 

Termin realizacji zamówienia – do końca lutego 2012r 

Okres  związania wykonawcy złożoną  ofertą wynosi  30 dni od upływu terminu składania ofert 

Kryteria oceny ofert są następujące : cena= 100% 

      

Zamawiający nie pobiera odpłatności za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia .  

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie warunków określonych  w art. 22  Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i wymogów określonych  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Ogłoszenie 

opublikowano na stronie internetowej www.ddporszewice.prv.pl 

 

Dyrektor 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Porszewicach 

 

mgr Arkadiusz Janicz 

http://www.ddporszewice.prv.pl/
http://www.ddporszewice.prv.pl/
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Dyrektor 
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w Porszewicach 

 

mgr Arkadiusz Janicz 

 

 

Porszewice, 2011-11-28 
 



 

 

 

Przetarg nieograniczony  

 

na dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z rocznika 2011 lub 

2012 dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego 

w Porszewicach 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

im. Aleksandra Kamioskiego 
w Porszewicach 

95-200 Pabianice, Porszewice 18E 

             

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z rocznika 2011 lub 2012. 

2. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu 

osób niepełnosprawnych wydany przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz.U z 2003r nr 32 poz.262 ze zm./ bez jakichkolwiek odstępstw. 

Aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru 

samochodu. 

3. Warunki, wymagania, parametry dla samochodu: 

 

- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy powyżej 110 KM spełniający obowiązujące normy emisji 

substancji szkodliwych, 

- pojemność nie mniejsza niż 1900cm3, 

- rodzaj paliwa diesel, 

- całkowita wysokość samochodu do 2200 mm w stanie nieobciążonym, 

- maksymalna długość samochodu do 4900mm, 

- skrzynia biegów 5/6 stopniowa do przodu, 1 bieg do tyłu sterowana manualnie, 

- wspomaganie układu kierowniczego, 

- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 

- poduszka powietrzna kierowcy, 

- ogrzewanie przedniej i tylnej części samochodu, 

- tapicerka siedzeń z tkaniny, 



- siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa, 

- fotel kierowcy regulowany, 

- 1 fotel w drugim rzędzie ze składanym oparciem a w trzecim rzędzie do szybkiego demontażu, 

- centralny zamek sterowany pilotem, 

- radioodtwarzacz wraz z nagłośnieniem, 

- zestaw głośnomówiący, 

- oświetlenie w podsufitce, 

- oświetlenie przedziału pasażerskiego, 

- trzecie światło „stop”, 

- pełnowymiarowe koło zapasowe, 

- trójkąt ostrzegawczy, 

- gaśnica, 

- apteczka pierwszej pomocy, 

- autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe, 

- drzwi boczne przesuwane minimum z prawej strony, 

- tylne drzwi przeszklone z wycieraczką i spryskiwaczem, otwierane na szerokość 180 stopni, 

- klimatyzacja przedniej i tylnej części samochodu, 

- dodatkowe ogrzewanie postojowe, 

- kolor nadwozia do uzgodnienia przy podpisaniu umowy. 

 

Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych : 
- stanowisko do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, 

- komplet pasów do mocowania 1 wózka i zabezpieczenia osoby na wózku inwalidzkim, 

- najazdy szynowe do wózka inwalidzkiego, 

- podłoga z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalna w całej pasażerskiej przestrzeni, 

- tapicerka wnętrza i sufitowa również w całej przestrzeni, 

- ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe, 

- oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych. 

 

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:  
 

- gwarancja na podzespoły mechaniczne, obejmująca wszystkie elementy auta, bez względu na ilość 

przejechanych kilometrów- minimum 24 miesiące, 

- gwarancja na perforacje blach – minimum 60 miesięcy, 

- gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące. 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

1.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie, wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r. poz. 177.) zwanej dalej ustawą i 

spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

1.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia  na zasadach określonych w ustawie oraz  

w SIWZ. 

1.3. SIWZ stanowi kompletny dokument, który obowiązuje zamawiającego i wykonawcę podczas niniejszego 

postępowania o zamówienie publiczne. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ . 

1.4. Nieodpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia     można odebrać  w  sekretariacie Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach, 95-200 Pabianice 

1.5.Integralną częścią  SIWZ są : 

A/ Druk Oferta Cenowa- Załącznik nr 1 

B/ Upoważnienie do reprezentowania wykonawcy- Załącznik nr 2 

C/ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków na podstawie art.22 ustawy- 

     Załącznik nr 3 

D/ Wzór umowy- Załącznik nr 4 

  



 

1.6.Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających. 

1.7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

 

2.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT      
2.1 Ofertę należy opracować w formie pisemnej w języku polskim, w sposób trwały 

      ( np. na maszynie do pisania, drukarce komputerowej, długopisem, piórem  z 

       nieścieralnym atramentem). 

2.2. Zamawiający ustala wzór formularza  oferty  - druk  OFERTA CENOWA do niniejszej 

       SIWZ, który powinien stanowić pierwszą  stronę oferty. 

2.3. Każdy wykonawca  lub podmioty występujące wspólnie mogą złożyć tylko jedną 

      kompletną ofertę. Wykonawcy lub podmioty występujące  wspólnie przedstawiają     

       ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.  

2.4. W przypadku wykonawców wnoszących ofertę wspólną, należy dołączyć oświadczenie,  że  zobowiązania 

ich co do wykonania zamówienia są solidarne oraz umowę regulującą współpracę tych podmiotów . W takim 

przypadku , każdy z oferentów winien załączyć do oferty wszelkie dokumenty, wymagane w niniejszych 

istotnych warunkach zamówienia. 

2.5.Dopuszcza się możliwość składania jednej wspólnej oferty przez dwa lub więcej 

      podmiotów ( dotyczy to również spółek cywilnych), pod warunkiem, że taka oferta 

      spełniać będzie następujące wymagania: 

           - przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz sposób odpowiedzialności (wymaga się: odpowiedzialność 

solidarną oraz zastrzeżenie, że umowa nie może być rozwiązana bez zgody zamawiającego) 

           - z mocy ustawy wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia; 

           - w odniesieniu do wymagań przedstawionych przez zamawiającego, każdy wykonawca musi oddzielnie 

udokumentować spełnienie warunków, o których mowa w art. 22  ustawy; 

           - oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie ( tzn. formularz ofertowy, formularz cenowy i inne dokumenty dotyczące składanej 

oferty powinny być podpisane przez wszystkich oferentów występujących wspólnie lub przez umocowanego 

pełnomocnika, a kopie dokumentów dotyczących poszczególnych oferentów - potwierdzone „ZA 

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez właściwego wykonawcę); 

          - w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny  

              z  przedstawicielem wspólnie występujących oferentów ; 

          - przedsiębiorcy, którzy upoważnią jednego spośród siebie jako przedstawiciela   pozostałych  

(pełnomocnik), muszą udokumentować to pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych 

przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców; 

          - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym 

jako reprezentant pozostałych (pełnomocnik). 

     2.6. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów wymienionych w punkcie  

             4 SIWZ. Dokumenty dołączone do oferty powinny  posiadać aktualne daty 

             wystawienia lub potwierdzenia i być podpisane  przez osoby uprawnione lub 

              upoważnione. 

      2.7. Każda zapisana strona oferty  powinna być  podpisana przez osobę upoważnioną do prawnego 

reprezentowania firmy w obrocie zgodnie z aktem rejestrowym i wymogami ustawowymi oraz zaleca się , aby 

była ponumerowana liczbami całkowitymi. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i winny być one 

czytelnie oznaczone. 

2.8.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

        oferty w miejscu wskazanym przez zamawiającego.  

   2.9. WSZYSTKIE MIEJSCA, W KTÓRYCH WYKONAWCA NANIÓSŁ ZMIANY POWINNY BYĆ   PARAFOWANE    

PRZEZ OSOBĘ PODPISUJĄCĄ OFERTĘ. POPRAWKI MOGĄ BYĆ DOKONANE POPRZEZ CZYTELNE PRZEKREŚLENIE 

BŁĘDNEGO ZAPISU I WSTAWIENIE OBOK POPRAWNEGO. 

     2.10. WYMAGANE DOKUMENTY WYSZCZEGÓLNIONE W PUNKCIE 4 SIWZ  NALEŻY PRZEDSTAWIĆ 

     W FORMIE ORYGINAŁÓW LUB KSEROKOPII. DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO OFERTY W FORMIE  

      KSEROKOPII MUSZĄ BYĆ OPATRZONE KLAUZULĄ „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” I   

      POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ. 



     2.11. W ZWIĄZKU Z ART. 96  USTAWY DAJĄCYM WYKONAWCOM PRAWO  

                 ZASTRZEGANIA, KTÓRE INFORMACJE  Z TREŚCI OFERTY NIE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE INNYM 

UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA DOKUMENTY, STANOWIĄCE INFORMACJE ZASTRZEŻONE, WINNY BYĆ SPIĘTE I 

WŁOŻONE W ODDZIELNĄ, NIEPRZEŹROCZYSTĄ OKŁADKĘ, SPECJALNIE OPISANE NA OKŁADCE, WEWNĄTRZ 

OKŁADKI WINIEN BYĆ SPIS ZAWARTOŚCI PODPISANY PRZEZ  WYKONAWCĘ. ZAKAZ DOSTĘPU INNYCH 

UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA MOŻE DOTYCZYĆ TYLKO TYCH INFORMACJI, KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI ( ART. 11 UST. 4 

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI).  

 

3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w 

ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone przez zamawiającego w niniejszej SIWZ : 

 

 spełniają warunki określone w art. 22  ustawy, wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 

do SIWZ. 

 spełniają warunki określone w załączniku nr 1 –OFERTA CENOWA 

 

 

4. INFORMACJE O DOKUMENTACH JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA W 

      CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW  UDZIAŁU W    POSTĘPOWANIU 

 

      WYKONAWCY  ZOBOWIĄZANI SĄ  ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY : 

 

4.1.WYPEŁNIONY LUB SPORZĄDZONY ŚCIŚLE WG WZORU– ZAŁĄCZNIK NR 1   OFERTA CENOWA 

     WYKONAWCA  PRZEDSTAWI  W ZAŁĄCZNIKU NR 1  SZCZEGÓŁOWY OPIS 

       PROPONOWANEGO  SAMOCHODU  ZAWIERAJĄCY WSZYSTKIE DANE I PARAMETRY TECHNICZNE 

,WYPOSAŻENIE WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO, WARUNKI GWARANCJI ORAZ CENĘ SAMOCHODU. 

4.2.Aktualny odpis dokumentów : 

 w przypadku: 

- spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w 

sądzie - odpis z rejestru sądowego ( KRS) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert lub potwierdzoną  przez wykonawcę  na dzień składania oferty kserokopię tego 

odpisu. 

- osób fizycznych – nie podlegających rejestracji w Sądzie  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

lub potwierdzoną przez wykonawcę kserokopię zaświadczenia z okresem ważności na dzień składania oferty.  

4.3. Koncesji, zezwolenia  lub licencji , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji , zezwolenia   

lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem . 

4.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć do oferty oświadczenie,  że 

zobowiązania ich co do wykonania zamówienia są solidarne oraz umowę regulującą współpracę tych 

podmiotów . 

4.5.Upoważnienie do reprezentowania wykonawcy w przypadku, gdy wykonawcę   reprezentuje osoba nie 

wymieniona w dokumencie 4.2 wg. wzoru określonego na druku-  załącznik nr 2.   stanowiącego integralną 

część SIWZ. 

4.6.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY,  ŻE  SPEŁNIA WARUNKI Z ART. 22  USTAWY - WZÓR OŚWIADCZENIA   

STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 3 . 

4.7. AKTUALNA INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO ALBO RÓWNOWAŻNE ZAŚWIADCZENIE 

        WŁAŚCIWEGO ORGANU SĄDOWEGO LUB ADMINISTRACYJNEGO KRAJU POCHODZENIA OSOBY 

        W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART.24 UST.1 PKT 4-8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 

        WYSTAWIONA NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. 

4.8.  ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO POTWIERDZAJĄCE, 

        ŻE WYKONAWCA NIE ZALEGA Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT 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 OFERT. 

4.9.  ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU ZUS LUB KASU ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 

        SPOLECZNEGO POTWIERDZAJĄCE,ŻE WYKONAWCA NIE ZALEGA Z OPŁACANIEM OPLAT ORAZ 

        SKLADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE LUB SPOŁECZNE,ŻE UZYSKAŁ PRZEWIDZIANE PRAWEM 

        ZWOLNIENIE,ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI LUB WSTRZYMANIE W 

        CAŁOŚCI WYKONANIA DECYZJI WLAŚCIWEGO ORGANU, WYSTAWIONE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3  

        MIESIĄCE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. 

4.10.POLISA LUB INNY DOKUMENT/POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ KOPIA/ UBEZPIECZENIA 

        POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE WYKONAWCA JEST UBEZPIECZONY OD OC W ZAKRESIE 

        PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI. 

4.11.ZAŚWIADCZENIA- REFERENCJE Z OSTATNICH 2-3 LAT O PROWADZENIU PODOBNEJ DZIAŁALNOŚCI. 

 

5.TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  

 

       Ustala się następujący termin realizacji zamówienia: do końca lutego 2012r 

6.KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

 

6.1.Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

CENA= 100 %  

6.2 . Zgodnie z art. 86 ust.3 ustawy zamawiający bezpośrednio przed   otwarciem ofert poda 

        kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej części przedmiotu 

        zamówienia. 

 

 



7. WZÓR UMOWY  

 

7.1.Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia. – załącznik nr 4 

      Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy podpisania umowy o treści   

       uwzględniającej istotne warunki umowy podane w ogólnym wzorze umowy i Załącznika   nr1 –OFERTA 

CENOWA.     

 

8.  DOPUSZCZALNOŚĆ   SKŁADANIA OFERT  CZĘŚCIOWYCH 

 

8.1. Zamawiający ustala, że nie  można składać ofert częściowych 

       
 

 

9.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   
 

9.1. Cenę należy określić w polskich złotych liczbowo i słownie: brutto z należnym podatkiem VAT. 

9.2. JEŚLI WYKONAWCA ZASTOSUJE W SWOJEJ OFERCIE UPUSTY I RABATY ,TO MUSZĄ BYĆ ONE ZAWARTE 

         W CENACH  OSTATECZNYCH SAMOCHODU.  

9.3. CENY OFERTY WINNY BYĆ LICZONE DO DWÓCH  MIEJSC PO PRZECINKU.   

9.4. WSZYSTKIE CENY OKREŚLONE PRZEZ WYKONAWCĘ ZOSTANĄ USTALONE NA OKRES WAŻNOŚCI  

         UMOWY  I NIE BĘDĄ PODLEGAŁY ZMIANOM.  

9.5. Wyliczone ceny ostateczne brutto powinny być przeniesione do formularza OFERTA.   
                    

10. WADIUM  
10.1 Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium. 

 

11 . Miejsce i Termin składania ofert 
 

11.1.Nieprzejrzystą, zamkniętą lub opieczętowaną ( lecz nie pieczęcią firmy) kopertę    

         zewnętrzną  ( opakowanie ) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie 

         zamawiającego: sekretariat  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczejw Porszewicach, 

         95-200 Pabianice, Porszewice 18E  do dnia 09.12.2011r. do godz.10.00  

         

          

         NALEŻY STOSOWAĆ KOPERTY (OPAKOWANIA) ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. 

11.2. Koperta ( opakowanie) wewnętrzna powinna być oznaczona jak wyżej oraz dodatkowo zawierać nazwę i 

dokładny adres wykonawcy (pieczątkę firmową). 

11.3. Koperta ( opakowanie)  zawierające ofertę powinna zawierać dopisek: „Oferta na  

  dostawę samochodu „ 

11.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty tylko i wyłącznie   w formie nowej 

kompletnej oferty złożonej   w kopercie oznaczonej napisem: 

„Zmiana oferty  na  :  dostawę samochodu ” 

11.5. Wykonawca może wycofać uprzednio złożoną ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma 

         wycofującego ofertę, złożonego w kopercie oznaczonej napisem  „Wycofanie oferty  na : dostawę  

samochodu   ”  

11.6. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

11.7 Ofertę złożoną po terminie zwraca sięniezwłocznie. 

 

12.   OPIS SPOSOBU   UDZIELANIA   WYJAŚNIEŃ  DOTYCZĄCYCH    SPECYFIKACJI   

                 ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

12.1.Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

12.2. WYKONAWCA MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ  DO ZAMAWIAJĄCEGO O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ.  

12.3. ZAMAWIAJĄCY NIEZWŁOCZNIE UDZIELI WYJAŚNIEŃ, CHYBA, ŻE PROŚBA O WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI 

WPŁYNĘŁA DO ZAMAWIAJĄCEGO NA MNIEJ NIŻ 6 DNI PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.  

12.4. ZAMAWIAJĄCY JEDNOCZEŚNIE  PRZEKAŻE  TREŚĆ WYJAŚNIEŃ WSZYSTKIM WYKONAWCOM, KTÓRYM 



         DORĘCZONO SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, BEZ UJAWNIANIA ŹRÓDEŁ 

          ZAPYTANIA.  

12.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert,  zamawiający 

może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów 

oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełniania  Każda wprowadzona przez 

zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona  wszystkim wykonawcom  i będzie dla 

nich wiążąca. 

          W takim przypadku zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu  

          przygotowania w ofertach zmian naniesionych w SIWZ. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
 

13.1. Zamawiający ustala, że oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

          BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZPOCZYNA SIĘ WRAZ Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. 

 

14.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

14.1. Jawne otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 09.12.2011r. o godz. 12.00 

           w siedzibie zamawiającego  

15.   INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

 
15.1.Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję powołaną  przez Dyrektora Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach 

15.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

15.3. Zamawiający podczas otwarcia  ofert  poda  nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące cen   oraz okresu gwarancji . 

15.4. Na pisemny  wniosek wykonawców, którzy złożyli oferty, a nie byli obecni przy ich otwieraniu, zostaną 

przesłane im informacje określone w pkt. 15.3. 

15.5. Oferty wycofane i zmienione (zastąpione inną ofertą ) nie będą otwierane. 

15.6.W toku dokonywanej oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

15.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania rzeczoznawców do oceny ofert.  

15.8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia  postępowania na pisemny wniosek wykonawcy złożony u 

zamawiającego., z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

15.9. W   toku dalszych prac Komisja dokona: 

- oceny formalnej , celem stwierdzenia ważności ofert w świetle wymogów ustawy oraz zawartych w 

SIWZ ; 

- oceny merytorycznej ofert według kryteriów i zasad określonych w SIWZ oraz zaproponuje wybór 

oferty najkorzystniejszej. 

15.10. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 

- jest sprzeczna z ustawą lub SIWZ, 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

       -  zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88 ustawy  

lub błędy w obliczeniu ceny . 

15.11.O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę ,którego 

            ofertę odrzucił. Informacja będzie zawierała uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.12. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach określonych w art. 93  ustawy. 

15.13. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i 

podlegają udostępnieniu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z 



wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie 

mogą być one  udostępnione. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia . 

 

 

16.   OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 

 
16.1. Zamawiający ustala następujące osoby upoważnione do kontaktu z oferentami: 

         Sławomir Wierzbicki – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Porszewicach  

tel. 42 211-17-15 

 

 

17.   WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY  

 

17.1.O wyborze najkorzystniejszej oferty   zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich  wykonawców 

biorących udział w postępowaniu o zamówienie,  wskazując  nazwę ( firmę) oraz adres  tego wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz cenę .  

17.2.Ogłoszenie o wyniku postępowania  zostanie umieszczone w miejscu publicznie  

        dostępnym w siedzibie zamawiającego  ( tablica ogłoszeń) oraz wysłane do uczestników postępowania. 

17.3.W informacji do wybranego wykonawcy poza danymi o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 

określony termin i miejsce zawarcia umowy.  

17.4.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w   sprawie zamówienia 

publicznego, zamawiający wybierze najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert , bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny na podstawie art.94. ust 2 ustawy. 

17.5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 

17.6.  Podpisanie umowy z wybranym w drodze postępowania wykonawcą zostanie  

         przeprowadzone zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy.  

 

18.   POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH                                                

       Środki ochrony prawnej 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. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie 

        pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

        za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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. 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 wniesienia odwołania. 

        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 za pomocą jednego 

         ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

         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. 

          Terminy na wniesienie odwołania określa art.182. Izba rozpoznaje odwołanie 

          w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Na orzeczenie Izby stronom 

          oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

          Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

          zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby 



          w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

          przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego 

          jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od wyroku sądu lub postanowienia 

          kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. 



Załącznik Nr 1 
 

 

 
                  (pieczęć oferenta) 

 

OFERTA CENOWA  

 

Składając  w imieniu............................................................................................................. 

 

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

ofertę w przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu jednej sztuki fabrycznie nowego 9 osobowego 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   z roku ........ dla Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Porszewicach oferuję dostawę samochodu oznaczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia   na następujących warunkach: 

 

I. DANE TECHNICZNE SAMOCHODU   

 

 

5. Marka .................................................................................................................................. 

6. Typ ...................................................................................................................................... 

7. Model .................................................................................................................................. 

8. Pojemność silnika /nie mniejsza niż 1900 cm3/................................................................. 

9. Typ silnika /wymagany diesel/.............................................................................................. 

10. Moc silnika /powyżej 110 KM/................................................................................. 

11. Rok produkcji /wymagany 2011 lub 2012/........................................................................................... 

8.   Ilość miejsc łącznie z kierowcą / wymagane 9/...................................................................... 

9. Homologacja samochodu specjalnego-sanitarnego/wymagana/................................................ 

Lp.                            Nazwa wyposażenia jest/brak 

/wpisać/ 

  1. System ABS  

  2. Poduszka powietrzna dla kierowcy  

  3. Immobiliser  

  4. Wspomaganie ukladu kierowniczego  

  5. Całkowita wysokość samochodu do 2200 mm w stanie nieobciążonym  

  6. Maksymalna długość samochodu do 4900 mm  

  7. Skrzynia biegów 5/6 stopniowa do przodu, 1 bieg do tyłu sterowana manualnie  

  8. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania  

  9. Ogrzewanie przedniej i tylnej części samochodu  

 10. Tapicerka siedzeń z tkaniny  

 11. Siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa  

 12. Fotel kierowcy regulowany  

 13. 1 fotel w drugim rzędzie ze składanym oparciem a w trzecim rzędzie do szybkiego 

demontażu 

 

 14. Centralny zamek sterowany pilotem  

 15. Radioodtwarzacz wraz z nagłośnieniem  

 16. Zestaw głośnomówiący  

17. Oświetlenie w podsufitce  



18. Oświetlenie przedziału pasazerskiego  

19. Trzecie swiatło „stop”  

20. Pełnowymiarowe koło zapasowe  

21. Trójkąt ostrzegawczy  

22. Gaśnica  

23. Apteczka pierwszej pomocy  

24. Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe  

25. Drzwi boczne przesuwane minimum z prawej strony  

26. Tylne drzwi przeszklone z wycieraczką i spryskiwaczem,otwierane na szerokość 

180 stopni 

 

27. Klimatyzacja przedniej i tylnej części samochodu  

28 Dodatkowe ogrzewanie postojowe  

29. Kolor nadwozia do uzgodnienia przy podpisaniu umowy  

   

   

   

   

   

 

II. Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych 

     - stanowisko do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, 

     - komplet pasów do mocowania 1 wózka i zabezpieczenia osoby na wózku inwalidzkim, 

     - najazdy szynowe do wózka inwalidzkiego, 

     - podłoga z wykładziny antypoślizgowej, łatwo zmywalna w całej pasażerskiej przestrzeni, 

     - tapicerka wnętrza i sufitowa również w całej przestrzeni, 

     - ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe, 

     - oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych. 

 

III. Gwarancja 

3  Udzielamy/wymagana minimum 24 mies./ ........ miesięcznej  gwarancji producenta  na podzespoły 

mechaniczne,obejmującej wszystkie elementy auta bez względu na ilość przejechanych kolometrów, 

4  Udzielamy  / wymagane minimum 6 0 miesięcy/    ...... lat  gwarancji producenta na perforację blach  

5  Udzielamy /wymagane minimum 24 mies./.........miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą  

      

III. CENA  SAMOCHODU    

  

  l.p      OKREŚLENIE                               CENA BRUTTO 

 

 

  1 

 

          SAMOCHÓD 

z wyposażeniem i adaptacją do przewozu 

osób niepełnosprawnych  

.................................................................... ZŁ 

sł..................................................................... 

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

 

Oświadczam – oświadczamy że oferowany przez nas samochód osobowy jest fabrycznie nowy, kompletny, 

posiada wymaganą prawem homologację, którą załączymy do faktury zakupu samochodu. 

Zobowiązuję – zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim.  

........................... dn..........................                                    ........................................................ 

                                                                                    (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionych do 

występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego  imieniu )  



Załącznik Nr 2 

 
 

 

......................................................... 
    ( pieczęć adresowa firmy wykonawcy )  

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

Zarejestrowana nazwa firmy .................................................................................. 
 

Siedziba firmy .............................................................................................................................. 

 

Adres firmy .................................................................................................................................. 

 

Telefony firmy ............................................................................................................................. 

 

1. Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty raz innych dokumentów 

związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:  

Dostawę  jednej sztuki fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych z rocznika 2011 lub 2012 dla Placówki Opiekuńczo- 

Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach, 95-200 Pabianice,  

Porszewice 18E. 

 

    i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest : ......................................................................... 

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

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

 

2. Upoważniamy zamawiającego, lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia badań 

mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia 

wszystkich aspektów zgłoszonej oferty. 

 

 

Miejsce i data ...................................................... Podpisano .............................................. 
          (imię i nazwisko, funkcja - upoważniony w  

                                                                                                       dokumentach rejestrowych )  

 

Miejsce i data ...................................................... Podpisano .............................................. 
          (imię i nazwisko, funkcja - upoważniony w  

                                                                                                       dokumentach rejestrowych )  

 

Miejsce i data ......................................................     Podpisano .............................................. 
          (imię i nazwisko, funkcja  - upoważniony w  

                                                                                                       dokumentach rejestrowych )  

 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

Załącznik Nr 3 
 

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

        ( pieczęć adresowa firmy wykonawcy)  

 

Oświadczenie  
 

 

o spełnianiu warunków wymaganych przez zamawiającego wynikających z art.22  i art. 24 Ustawy z dnia 29.01.2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych. 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

 

„Dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego 

do przewozu osób niepełnosprawnych z rocznika 2011 lub 2012 dla Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach 

95-200 Pabianice, Porszewice 18E 
jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .............................................................. 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy , oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania/art22 ust.1 pkt1/ 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia /art22 ust.1 pkt2/ 

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/art22.ust1 pkt 3/ 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 , który stanowi, że z ubiegania o udzielenie zamówienia 

publicznego wyklucza się : 

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę,nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda 

ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwkp obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo  

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo zwiazku mających na celu popelnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ,przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne  

przestępstwo popełnone w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziałui w zorganizowanej grupie albo zwiazku mających na celu popełnienie przestepstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową,przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstow przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnone w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa ' przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



 i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

j ) wykonawców którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,chyba 

że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 

wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art.67 ust.1 pkt 1 i 2; 

 

 k) nie wniesili wadium do upływu terminu skladania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w 

art.46 ust.3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;  

l ) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

ł) nie wykazali spełniania warunków udziału w postepowaniu . 

  Oświadczamy iż na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

każdej kwestii  zawartej w oświadczeniu. 

 

 

 

 

.................................dnia........................ 

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

(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionych do 

występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i 

składania oświadczeń woli w jego  imieniu )  

 



Załącznik Nr 4 
 

 

UMOWA Nr ......................... 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w dniu ......................... została zawarta umowa  

pomiędzy: 

Powiatem Pabianickim, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa NR 28/05 z 

dnia 21 marca 2005r. udzielonego przez Zarząd Powiatu Pabianickiego na podstawie art. 48 ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 

późn. zmianami), Arkadiusz Janicz -  Dyrektor Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Porszewicach, Porszewice 18E, 95-200 Pabianice, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a  

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

prowadzącym działalność na podstawie ...................................................................................... 

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

posiadającym REGON ....................................... i NIP .........-.........-...........-........... 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

 
 

 

§ 1 

 

II. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego do dnia ................ . pod wskazany 

przez Zamawiającego adres, następującego samochodu: 

 

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

 

§ 2 

 

12. Strony ustaliły następującą cenę za przedmiot określony w §1: 

      na kwotę brutto.................................. zł. 

      (słownie: ...................................................................) 

cena netto (bez podatku VAT) wynosi ................................... zł. (słownie: 

....................................................................) 

      

 

 

 

 

13. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty   dostawy pod wskazany 

przez zamawiającego adres. 

14. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy dokonana będzie w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT 

na konto Wykonawcy nr .....w................................................ z  

15. Odbiór samochodu, zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu 

stron. 

16. Określona cena nie podlega zmianom.  

 

  

§3 

 

6 W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić kary 

umowne: 

- w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 



- za odstąpienie od umowy 5% wartości zamówienia brutto. 

2. w razie niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną  

Dostawcy w wysokości 1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

 

§ 4 

 

Dostawca udziela Zamawiającemu na silnik i podzespoły mechaniczne .................. miesięcy gwarancji , 

gwarancji na perforację blachy  na okres ....................... miesięcy oraz gwarancji na zamontowane wyposażenie 

dodatkowe ..................... miesięcy .  

 

§ 5 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy z dnia. 29.01.2004  Prawo Zamówień Publicznych    

 

§ 6 

Integralną część umowy stanowią: 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

- oferta cenowa . 

                                                                         § 7 

 

Ewentualne sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie a w 

przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego. 

                                                                       § 8 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Dostawcy. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Wykonawca:       Zamawiający:  
   

   
 

 


