
 1 

POWIAT SZYDŁOWIECKI 
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZ ĄD POWIATU 

ogłasza przetarg nieograniczony  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 – Prawo zamówień publicznych 

 
PR.272.19.2014 

data zamieszczenia: 27.11.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:  
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1)  OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu 2 osób na wózkach 
inwalidzkich 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
dostawy 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego 

do przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich cechującego się wymogami i parametrami technicznymi 
nie gorszymi niż: 

1) wyprodukowany w roku 2014, przeszklony, szyby w części pasażerskiej przyciemniane  
2) rodzaj nadwozia: 9-cio (8+1) miejscowe, przeszklone w całości, bez przegrody kierowcy 
3) przystosowany do przewozu 9 osób, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich. 
4) drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane pod katem 180°, szyby drzwi tylnych ogrzewane 

z wycieraczkami 
5) drzwi boczne prawe i lewe przesuwane 
6) komplet opon zimowych z felgami  
7) położenie silnika z przodu 
8) napęd na oś przednią lub tylną 
9) typ silnika: wysokoprężny, turbodoładowany, 
10) pojemność silnika od 1950 cm3 do 2300 cm3  
11) moc silnika min. 120 KM 
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12) skrzynia biegów manualna lub automatyczna minimum 5 biegowa + bieg wsteczny 
13) DMC do 3500 kg 
14) wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy 

w temperaturach od -25°C do  +50°C 
15) najazdy  przystosowane na obciążenie do 130 kg o długości 2000 mm 
16) wysokość pojazdu  nie wyższa niż max 2010 mm  
17) atestowane mocowania dla dwóch wózków inwalidzkich. Komplet pasów bezpieczeństwa do mocowania 

wózków i osób na wózkach 
18) wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej pojedyncze, szybkiego montażu, oparcia regulowane, siedzenia 

przy drzwiach bocznych ze składanym oparciem. Dwa siedzenia środkowe II i III rzędu montowane 
wymiennie z mocowaniami dla wózków inwalidzkich 

19) oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – oklejenie samochodu emblematami o przewozie 
osób niepełnosprawnych 

20) poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera/pasażerów z przodu, 
21) układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół przy hamowaniu  
22) klimatyzacja trzystrefowa z rozprowadzeniem nawiewów na każdy rząd siedzeń 
23) wspomaganie układu kierowniczego 
24) regulacja wysokości kierownicy  
25) fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem 
26) szyby przednie sterowane elektrycznie  
27) lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie 
28) tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym 
29) uchwyty ułatwiające wsiadanie, umocowane na słupkach wewnątrz pojazdu z prawej i z lewej strony drzwi 

przesuwnych  
30) auto alarm z pilotem + immobiliser 
31) centralny zamek 
32) ściany boczne wewnętrzne ocieplone, wyłożone tworzywem winylowym do wysokości okien lub tapicerką 

tekstylną do wysokości okien, podsufitka tapicerowana na całej długości 
33) pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe dla wszystkich siedzeń  
34) zdalnie sterowany centralny zamek 
35) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie 
36) trzecie światło stop 
37) czujniki parkowania z tyłu pojazdu 
38) pełnowymiarowe koło zapasowe 
39) lakier metalik do uzgodnienia z zamawiającym  
40) wyłożona tapicerką lub tworzywem zmywalnym ściany boczne w przestrzeni bagażowej  
41) wyposażony w komplet dywaników gumowych 
42) radio fabryczne z odtwarzaczem CD/MP3 + 4 głośniki, nagłośnienie na przód i tył samochodu 
43) wymagana homologacja na pojazd bazowy oraz homologacja na przystosowanie samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych na wózku. Homologacje zgodne z przepisami polskiego prawa 
44) okno za kierowcą otwierane (szyba przesuwna lub uchylna) 
45) ogrzewanie z układu chłodzenia rozprowadzone na przestrzeń pasażerską 
46) dodatkowe ogrzewanie powietrzne niezależne od pracy silnika o mocy min. 2 KW w przedziale osobowym 

z rozprowadzeniem 2 punktowym 
47) nakładki progowe w drzwiach  
48) oświetlenie przestrzeni pasażerskiej 
49) dodatkowe gniazdo 12V w kabinie 
50) Gwarancja: 
a) mechaniczna minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów  
b) na perforację nadwozia minimum 96 miesięcy 
c) na lakier minimum 24 miesiące 
2. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla 

pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) 

3. W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymogi wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w 
odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559) 

4. Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
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użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) 
5. Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). 
6. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia 

uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. 
7. Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. Urządzenia 

elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań” lub równoważnych norm 
europejskich.  

8. Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna 
pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich. 

9. Dostawa powinna nastąpić w terminie 29.12.2014 r. Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, 
pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec. 

10. Zamawiający nie dopuści do odbioru pojazdu nieposiadającego kompletu dokumentów niezbędnych i 
umożliwiających rejestrację samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zarejestrowania samochodu przez Wykonawcę w celu 
uzyskania przez niego kompletu dokumentów, które później będą niezbędne Zamawiającemu do rejestracji 
samochodu, jako pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający celowo nie 
użył w SIWZ pojęcia „samochód fabrycznie nowy”, co oznacza, że samochód może zostać uprzednio 
zarejestrowany przez Wykonawcę. 

11. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8 Pojazdy silnikowe do transportu 
mniej niż 10 osób. 

 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
34.11.52.00-8 
 
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:  
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do dnia 29.12.2014 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić/wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach:  
1) w pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie 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, z późn. zm.). 
3. Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania z ofertą. 
4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 93 1240 5732 1111 0010 

1736 3825. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione 

w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert 
nastąpi uznanie rachunku zamawiającego. 
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UWAGA: wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, 
czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego 
banku. 

 
III.2) ZALICZKI  
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet zamówienia: 
Nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Oznacza to, 
że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia 
lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
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III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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: 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3. 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 2  

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca 
składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ, 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – złącznik nr 9 do SIWZ 

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej– wzór 
stanowi załącznik do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 
zamówienia w/w dokument składa każdy z wykonawców. 

6. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-2 
1) Ofertę na formularzu Oferta przetargowa o treści zgodnej we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 
2) specyfikację techniczną oferowanego sprzętu stanowiącą załącznik nr 3 
3) warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowiący załącznik nr 4. 
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – 
wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

5) 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 wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów 
załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 

 
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 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  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 ofert, 
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3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu 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 
Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 
 
III.4.4) DOKUMENTY DOTYCZ ĄCE PRZYNALE ŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,  
         USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  
1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń 

i załączników: 
1) Ofertę na formularzu Oferta przetargowa o treści zgodnej we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 
2) specyfikację techniczną oferowanego sprzętu stanowiącą załącznik nr 3 
3) warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego stanowiący załącznik nr 4. 
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – 
wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

5) 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 wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów 
załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 

6) wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.: 
− poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
− gwarancji bankowej; 
− gwarancji ubezpieczeniowej lub 
− poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 
późniejszymi zmianami).  

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zmianami) zwróci jednocześnie oryginał 
dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” 
kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 
Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.  

 
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 
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
Cena /C/ w PLN     - waga: 91%  sposób oceny: wg minimalizacji 
Zużycie energii /E/ w MJ/km   - waga:   3%  sposób oceny: wg minimalizacji 
Emisja dwutlenku węgla /W/ w g/km  - waga:   3%  sposób oceny: wg minimalizacji 
Emisja zanieczyszczeń /Z/ w g/km  - waga:   3%  sposób oceny: wg minimalizacji 
 
IV.2.2) Wykorzystana 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  
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w odniesieniu do: 
1) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie w związku ze zmianą ustawowej stawki VAT dla całości 

lub części przedmiotu umowy, 
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 
3) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 206 (II piętro). 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Data: 05.12.2014  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec –Kancelaria Starosty 
Szydłowieckiego, I piętro (pokój nr 100) 
 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych w dniu 27 listopada 2014 roku.  


