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ON-343-36/2008 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 206 000,00 EURO 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

„Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 

26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7  

strona internetowa www.szydlowiecpowiat.pl,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655)  

2. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie, gdy:  
1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, 
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, 
5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe będą zawierać taką samą cenę.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 

− ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 
składania ofert,  

− złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych spełniającego 
następujące wymogi: 
1). Dane techniczne minimalne: 
− rok produkcji  -2008 r., 
− wysokość samochodu w przedziale pasażerskim - min 130 cm, 
− przystosowanie do przewozu 9 osób wraz z kierowcą (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim); 
− pojemność skokowa silnika min 1800 cm3;
− skrzynia biegów manualna 5-cio biegowa lub 6-cio biegowa; 
− moc min. 100 KM; 
− system stabilizacji toru jazdy ESP; 
− rodzaj paliwa: olej napędowy; 
− średnie zużycie paliwa max do 12 l/100 km; 
− ABS lub systemy równoważne; 
− poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera podróżującego na przedniej kanapie; 
− klimatyzacja zarówno kabiny kierowcy, jak i części pasażerskiej, dodatkowe ogrzewanie przestrzeni 

pasażerskiej np. vebasto; 
− wspomaganie układu kierowniczego; 
− kierownica regulowana na wysokość lub regulowany na wysokość fotel kierowcy; 
− regulacja świateł;
− ogrzewanie tylnej szyby; 
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− radioodbiornik z CD + 4 głośniki, antena,  
− elektrycznie regulowane szyby ; 
− centralny zamek z blokadą drzwi podczas jazdy; 
− autoalarm; 
− lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie; 
− drzwi boczne przesuwane do przedziału pasażerskiego tylnego; 
− drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną otwierające się pod kątem 180 stopni 

wyposażone w ograniczniki oraz blokadę położenia skrzydeł, z szybami przyciemnianymi (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami); 

− pełne przeszklenie ścian bocznych w przedziale pasażerskim z szybami przyciemnianymi; 
− izolacja dźwiękowo - termiczna całego przedziału pasażerskiego, 
− 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażerów; 
− lampy podsufitowe; 
− oświetlenie przedziału pasażerskiego; 
− komplet opon zimowych – 4 szt.; 
− koła min. R16; 
− zabezpieczenie przeciwkradzieżowe fabryczne (np. immobilizer); 
− zagłówki na wszystkich fotelach; 
− kolor do uzgodnienia; 
− gaśnica, trójkąt, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe oraz inne wymagane przepisami wyposażenie; 
2). Warunki gwarancji: 
− mechaniczna – 2 lata bez limitu przebiegu; 
− na perforację blach –  min 10 lat; 
− na powłokę lakierniczą – 2 lata;  
− dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 100 km. 
3). Wymagania specjalne: 
− siedzenia w drugim rzędzie i siedzenia w trzecim rzędzie winny posiadać system szybkiego demontażu; 
− szyny zaczepowe w podłodze do mocowania min. jednego wózka inwalidzkiego po wymontowaniu 

ostatniego rzędu siedzeń;
− biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim; 
− wyłożenie podłogi w przedziale pasażerskim wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną połączoną

szczelnie z zabudową ścian; 
− nakładka ochronna progu; 
− aluminiowe podjazdy z powierzchnią antypoślizgową umożliwiającą ręczne wprowadzenie wózka z tyłu

pojazdu, 
− oznakowanie symbolem „niepełnosprawni”. 
4). Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.60.00-3 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

do 29 grudnia 2008 r. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy: 

− posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
− nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
− W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (załącznik nr 2 do SIWZ). 
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− W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 
a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. VI niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania 
w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,

c) w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie 
umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, 
wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie 
wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest 
jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały
wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika, 

d) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia 
oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu. 

− przyjmują warunki umowy, 

− złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, 
potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

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

− W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie 
z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem 
art. 88 ustawy PZP. 

− Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 
wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

− Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także zgodnie z art. 
26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń
i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

− Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 
 

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

− Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 
potwierdzający, że profil prowadzonej działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 

W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być
wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez 
właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem 
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zaświadczenia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 

− Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące 

− formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 

− oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7 lub faksem:(048) 617-10-61 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 7 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

3. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Magdalena Kisiel 
tel. (048) 617-10-08 wew. 45. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Wadium jest wymagane. 

1). Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 
złotych). 

2). Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) 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 z póż. zm.). 
3). Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek: 
Bank Pekao S.A. O/Szydłowiec – 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825  

4). wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w 
formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego, 

5). wadium w formie niepieniężnej wnoszone przez podmioty występujące wspólnie, musi mieć zapis o 
przyjęciu przez podmiot wystawiający dokument wadialny zobowiązania zabezpieczenia wadialnego oferty 
podmiotu występującego wspólnie. 

6). Zabezpieczenie wadium musi być wniesione na okres 30 dni licząc od daty terminu składania ofert. 
Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot 
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę.

1). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki, w tym projekt umowy, wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy
dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w treści niniejszej specyfikacji. 

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji 
zawartości oferty.  

10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

12. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w dwóch kopertach: 

koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA - 

„Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Nie otwierać przed dniem 25.11.2008 r., 
godz. 1015 

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 
25 listopada 2008 roku do godziny 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania 
ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 25 listopada 2008 r. o godzinie 1015 
w swojej siedzibie- pokój nr 8. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy 
wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna 
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XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena – 100% 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  

An = Pmin : Pn x 100% 

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A, 

n – numer oferty 

Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 

Pn – cena zaproponowana przez oferenta n  

 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWCĘW CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 
nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.  

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

XV. WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji 
oraz danych zawartych w ofercie.  

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do siwz. 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Pzp., przysługują środki ochrony prawnej na zasadach , określonych w dziale VI 
ustawy Pzp. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 
ustawy, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego. 

3. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 
ustawy. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. 
Protest uznaje się za wniesiony skutecznie z chwilą , gdy dotarł do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, 
26-500 Szydłowiec, pl. M. Konopnickiej 7, pok. 7 w taki sposób, że Zamawiający mógł się zapoznać z jego 
treścią.

4. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 
wniesienie protestu. 

 

XVII. INNE INFORMACJE 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których 
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
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Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 
Nr 1 – Formularz oferty. 

Nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  ustawy PZP. 

Nr 3 – Projekt umowy. 

 

Szydłowiec, dnia 17 listopada 2008 r. 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  
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Załącznik Nr 1 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 
pl. M. Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ....................... podejmuję/my/ się wykonania 
zadania pn. „Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia za kwotę:

.................................. zł. netto  
 

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

podatek VAT w wysokości …………….%, wynosi ……………….. zł

...................................zł. brutto  

(słownie ………………………………………………………………………………………………………….) 

wynikającą z dołączonego do oferty kosztorysu ofertowego 

1. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia .................................. 

2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ................................... licząc od daty 

odbioru przez zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie ………….............…… PLN 

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

.......................................) zostało wniesione w dniu …………..........................., w formie 

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

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



9

6. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i 

cała oferta składa się z ............. kartek. 

7. Ofertą niniejszą uważamy się za związanych przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania 

ofert tj. do dnia ................................ r. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................. 

5) ............................................................................. 

6) ............................................................................. 

7) ............................................................................. 

8) ............................................................................. 

 

................................................................... 
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 do  występowania w  imieniu oferenta     
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Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH 
 

Oświadczam, że: 
1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności  zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, 

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz  potencjałem  technicznym a także

osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,   

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

dnia  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
UMOWA NR – projekt 

 
Zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy: POWIATEM SZYDŁOWIECKIM mającym swoją siedzibę
w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7 reprezentowanym przez: 
1. Włodzimierza Górlickiego –Starostę
2. Romana Woźniaka  –Wicestarostę
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty Jakubczyk 
zwanym w dalszej części „Kupującym” 
a
………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą…………………………………………………………………………………………………………… 
z drugiej strony zwanym w dalszej części „Sprzedawcą„
reprezentowanym przez: 
1. 
zawarto umowę o następującej treści: 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY  

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego samochodu typu 

……………………………. w ilości 1 szt. zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy 
samochodem. Samochód musi być wyposażony w sposób następujący: 

2. Dane techniczne minimalne: 
− rok produkcji  -2008 r., 
− wysokość samochodu w przedziale pasażerskim - min 130 cm, 
− przystosowanie do przewozu 9 osób wraz z kierowcą (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim); 
− pojemność skokowa silnika min. 1800 cm3;
− skrzynia biegów manualna 5-cio biegowa lub 6-cio biegowa; 
− moc min. 100 KM; 
− system stabilizacji toru jazdy ESP; 
− rodzaj paliwa: olej napędowy; 
− średnie zużycie paliwa max do 12 l/100 km; 
− ABS lub systemy równoważne; 
− poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera podróżującego na przedniej kanapie; 
− klimatyzacja zarówno kabiny kierowcy, jak i części pasażerskiej, dodatkowe ogrzewanie przestrzeni 

pasażerskiej np. vebasto; 
− wspomaganie układu kierowniczego; 
− kierownica regulowana na wysokość lub regulowany na wysokość fotel kierowcy; 
− regulacja świateł;
− ogrzewanie tylnej szyby; 
− radioodbiornik z CD + 4 głośniki, antena,  
− elektrycznie regulowane szyby ; 
− centralny zamek z blokadą drzwi podczas jazdy; 
− autoalarm; 
− lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie; 
− drzwi boczne przesuwane do przedziału pasażerskiego tylnego; 
− drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną otwierające się pod kątem 180 stopni 

wyposażone w ograniczniki oraz blokadę położenia skrzydeł, z szybami przyciemnianymi (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami); 

− pełne przeszklenie ścian bocznych w przedziale pasażerskim z szybami przyciemnianymi; 
− izolacja dźwiękowo - termiczna całego przedziału pasażerskiego, 
− 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażerów; 
− lampy podsufitowe; 
− oświetlenie przedziału pasażerskiego; 
− komplet opon zimowych – 4 szt.; 
− koła min.  R16; 
− zabezpieczenie przeciwkradzieżowe fabryczne (np. immobilizer); 
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− zagłówki na wszystkich fotelach; 
− kolor do uzgodnienia; 
− gaśnica, trójkąt, apteczka, pełnowymiarowe koło zapasowe oraz inne wymagane przepisami wyposażenie; 

Warunki gwarancji: 
− mechaniczna – 2 lata bez limitu przebiegu; 
− na perforację blach –  min 10 lat; 
− na powłokę lakierniczą – 2 lata;  
− dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 100 km. 

Wymagania specjalne: 
− siedzenia w drugim rzędzie i siedzenia w trzecim rzędzie winny posiadać system szybkiego demontażu; 
− szyny zaczepowe w podłodze do mocowania min. jednego wózka inwalidzkiego po wymontowaniu 

ostatniego rzędu siedzeń;
− biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim; 
− wyłożenie podłogi w przedziale pasażerskim wykładziną antypoślizgową łatwo zmywalną połączoną

szczelnie z zabudową ścian; 
− nakładka ochronna progu; 
− aluminiowe podjazdy z powierzchnią antypoślizgową umożliwiającą ręczne wprowadzenie wózka z tyłu

pojazdu, 
− oznakowanie symbolem „niepełnosprawni”. 
3. Sprzedający oświadcza, że parametry techniczne samochodu oraz wyposażenie są zgodne z ofertą złożoną

do przetargu ……………………………….……… z dnia …………………………….. Sprzedający 
oświadcza, że: 

1). samochód jest produktem (nazwa firmy) ………………………………………………………………….. 
2). wyposażony jest produktem firmy ………………………………………..................................................... 

Kupujący powyższą okoliczność przyjmuje i akceptuje. 
 

§2 
CENA UMOWY 

1. Strony uzgadniają cenę samochodu z wyposażeniem na kwotę …………....................złotych netto (słownie: 
...........................................................................................................................................................................), 
wraz z podatkiem VAT 22 % w wysokości …………………….złote (słownie: 
...........................................................................................................................................................................) 
brutto …………...…złoty (słownie: ............................................................................................................... ) 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wartość samochodu z wyposażeniem. 
 

§3 
WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Płatność będzie realizowana po podpisaniu przez Sprzedającego i Kupującego protokołu odbioru (zał. nr 1 
do umowy), potwierdzającego przekazanie samochodu z wyposażeniem Kupującemu i przekazaniu przez 
Sprzedającego Kupującemu faktury. Płatność przekazana zostanie na konto Sprzedającego 
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Kupującego dokumentu „polecenie 
przelewu”. 

3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Kupującego pokrywa Kupujący, koszty obsługi bankowej 
powstałe poza bankiem Kupującego pokrywa Sprzedający. 
 

§4 
WARUNKI ODBIORU 

1. Sprzedający zobowiązany jest do uzgodnienia z Kupującym daty odbioru samochodu z wyposażeniem 
i przekazania samochodu do eksploatacji za protokołem odbioru 

2. Za termin przekazania samochodu do eksploatacji, rozumie się datę podpisania protokołu odbioru 
przez Sprzedającego i Kupującego. 

3. Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie samochodu do eksploatacji. 
4. Wraz z samochodem Sprzedający przekaże Kupującemu następujące dokumenty: 
1). Książka gwarancji samochodu i karty gwarancyjne wyposażenia samochodu, 
2). Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw gwarancyjnych, 
3). Instrukcję obsługi samochodu i wyposażenia w języku polskim, 
4). Wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji samochodu, 
5). Dokument określający zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego samochodu 

i wyposażenia. 
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6). Poświadczona za zgodność kopia ważnego świadectwa homologacji samochodu w Polsce, zapisaną zgodnie 
z zapisami zawartymi w przepisach o rejestracji pojazdów. 

7). Świadectwo PZH na wykładzinę podłogową.
8). Książkę pojazdu. 

§5 
GWARANCJA  

1. Sprzedający gwarantuje, że samochód i wyposażenie będzie nowe i będzie pochodzić z bieżącej produkcji. 
2. Sprzedający gwarantuje, że samochód będzie przygotowany do odbioru z wyposażeniem, będzie 

funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 
3. Sprzedający udziela: 
a) 24 miesięcznej gwarancji mechanicznej na samochód bez limitu przebiegu, 
b) min. 10 lat na perforację blach 
c) 24 miesiące na powłokę lakierniczą.
4. Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi 24 godz. Licząc od momentu zgłoszenia 

uszkodzenia samochodu, wyposażenia przez Kupującego (pismem, telefonem, faksem). 
5. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji samochodu, wyposażenia o czas 

trwania naprawy. 
6. W razie odrzucenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący może przeprowadzić ekspertyzę, zlecając

wykonanie niezależnemu rzeczoznawcy. 
7. Jeżeli reklamacja Kupującego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 

ponosi Sprzedający. 
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i wyposażenia spowodowane 

nie przestrzeganiem przez pracowników Kupującego instrukcji obsługi samochodu i wyposażenia. 
9. Celem wykonania usług serwisowych personel Sprzedającego uzyska niczym nieograniczony dostęp

do samochodu i wyposażenia w godzinach pracy Kupującego. 
10. Sprzedający na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedaży samochodu. 
11. Sprzedający gwarantuje 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej samochodu i wyposażenia 

oraz zabezpieczenie na ten czas dostaw części zamiennych i materiałów zużywalnych. 
12. Postanowienia niniejszego §5 określające warunki gwarancji, Sprzedający umieści w treści kart 

gwarancyjnych, które przekaże Kupującemu. 
13. Sprzedający musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie województwa mazowieckiego. 
 

§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody 

Kupującego, bądź odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn będących po stronie Sprzedającego, 
Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną, w wysokości 10% ceny umowy. 

2. Niezależnie od kary umownej Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

3. W przypadku nie uregulowania przez Kupującego płatności w terminie określonych w §3, Sprzedającemu 
przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od wartości niezapłaconej faktury. 

4. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Kupującego bez jego zgody 
wyrażonej w formie pisemnej. 

5. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią chwilowe wykonanie jakichkolwiek 
zobowiązań zawartych w umowie którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań zawartych 
w umowie będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania 
jej skutków.  

6. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne 
od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy. 

7. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań w związku z 
okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 14 
dni od momentu zaistnienia w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy przez Kupującego, w trybie 
natychmiastowym. 

8. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych 
zobowiązań zawartych w umowie przez okres dłuższy niż 3 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać
umowę w całości lub w części bez odszkodowania. 

9. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego w Polsce Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity. Dz. U. 
z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). 
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10. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo na 
podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Kupującego. 

11. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
12. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego. 

 

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY 


