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Wartość szacunkowa jest mniejsza od kwot okre ślonych 
 w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówie ń publicznych  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego  
 
Gmina Osiek 
ul. Kwiatowa 30 
83-221 Osiek 
 
Strona internetowa: www.osiek.gda.pl         
E-mail:urzad@osiek.gda.pl     
Tel. 58 582 12 82 02, fax. 58 582 12 11 
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907.). 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907)  
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817) 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r., w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 282, poz.1650). 
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 282, poz. 1649) 
 
2.Miejsce publikacji ogłoszenia przetargu: 
- Biuletyn Zamówień Publicznych nr 210655 z dnia 10.10.2013 r., 
- strona internetowa Zamawiającego www.osiek.gda.pl, 
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia   
 
Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób ni epełnosprawnych. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 17-
osobowego (kierowca + 16 miejsc) przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na 
wózku (w autobusie musi znaleźć się 1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego).  
Zamawiający Ŝąda następujących parametrów:  
1) autobus powinien być fabrycznie nowy, nie straszy niŜ wyprodukowany w 2013 roku, 
dostosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,  
2) autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i 
dopuszczenia do ruchu,  
3) autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych,  
4) nadwozie autobusu:  

a) przeszklone, szyby w przestrzeni pasaŜerskiej przyciemniane i termoizolacyjne,  
b) długość całkowita pojazdu do 7000 mm,    
c) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne”, 
d) wejście do przedziału pasaŜerskiego drzwiami przesuwnymi, 
f) hamulce tarczowe obu osi 

5) silnik autobusu:  
a) wersja diesel,  
b) moc – do160 KM,  
d) spełniający normy czystości spalin EURO 5,  



6) skrzynia biegów manualna, 6-biegowa (plus bieg wsteczny),  
7) układ kierowniczy ze wspomaganiem, 
8) ogranicznik prędkości do 100 km/h, 
9) bezpieczeństwo:  

a) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub 
równowaŜny spełniający podobne zadania,  
b) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równowaŜny 
spełniający podobne zadania,  
c) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równowaŜny spełniający podobne zadania,  
d) poduszka powietrzna dla kierowcy,  
e) immobiliser,  

10) koła: 
a) opony letnie z pełnowymiarowym kołem zapasowym i felgami stalowymi z kołpakami 
(komplet),  
b) opony zimowe, 
c) ogumienie bezdętkowe 

11) wnętrze pojazdu:  
a) klimatyzacja manualna z regulacją nawiewu 
b) pasy bezpieczeństwa dla kaŜdego pasaŜera i kierowcy,  
c) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,  
d) pokrycie ścian, sufitu tapicerką miękką,  
e) bezpieczna kolumna kierownicy 
f) schowki pod siedzeniami,  
g) wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na 
ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych,  
h) oświetlenie przedziału pasaŜerskiego z funkcją jazdy nocnej,  
i) wysuwany elektrycznie stopień przy drzwiach bocznych, 
j) oświetlenie stopnia bocznego wejściowego, 
k) szyby w drzwiach przeszklone , w przednich opuszczane,  
l) instalacja radiowa plus odtwarzacz CD, 
ł) lusterko wsteczne wewnętrzne 
m) zegar cyfrowy 
n) sygnał dźwiękowy o niewyłącznych światłach. 

12) miejsca dla osób niepełnosprawnych: 
a) przystosowanie tylnych foteli do łatwego demontaŜu w celu zwolnienia miejsca do 

przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku, 
b) szyny podłogowe do zamocowania 1 wózka inwalidzkiego, 
c) komplet pasów do zamocowania wózka inwalidzkiego do szyn, 
d) pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku, 
e) moŜliwość wprowadzenia osoby niepełnosprawnej na wózku tylnymi drzwiami, 

13) warunki gwarancji:  
a) gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu – minimum 24 miesiące, 
b) gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy,  
c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia – minimum 6 lat, 
d) pojazd musi mieć instrukcję w języku polskim,  

14) wymogi dodatkowe:  
a) centralny zamek sterowany pilotem, 
b) tachograf cyfrowy,  
c) pozostałe akcesoria: apteczka, gaśnica, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny 
samochodowy wraz z kluczem do demontaŜu kół,  
d) halogeny 
e) dokumentacja umoŜliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, 
homologacja.  

 
Wszelkie zastosowane materiały i wyposa Ŝenie musz ą posiada ć odpowiednie certyfikaty, 
homologacje oraz spełnia ć normy i przepisy w przewozie osobowym i osób 
niepełnosprawnych. 
 
 



Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
34121000-4 Autobusy i autokary 

  
Uwaga: 

Przedstawione w  opisie przedmiotu zamówienia wskazania na urz ądzenia techniczne i 
materiały z podaniem producenta, nale Ŝy traktowa ć jako przykładowe, ze wzgl ędu na 
zasady ustawy prawo zamówie ń publicznych, a zwłaszcza art. 29 ustawy Pzp. Oznacz a 
to, Ŝe Wykonawcy mog ą zaproponowa ć inne rozwi ązania, z zachowaniem 
odpowiednich, równowa Ŝnych, tj. nie gorszych ni Ŝ wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia dla osi ągni ęcia oczekiwanej funkcjonalno ści całego układu, b ędącego 
przedmiotem zamówienia.  
  

15. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 
b) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym  przedstawicielem Wykonawcy. 
d) Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych i faksu oraz innych 

ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
e) Zaakceptowanie przez Wykonawcę terminu płatności – 30 dni od daty wystawienia 

faktury. 
f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 
16. Wymagania dotyczące gwarancji: 
Gwarancja mechaniczna – minimum 2 lata bez limitu przebiegu kilometrów; gwarancja na 
powłokę lakierniczą – minimum 3 lata; gwarancja na perforację korozyjną nadwozia – minimum 
6 lat. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia   
 
Dostawa zostanie zrealizowana do końca  lutego 2014 roku . 
 
V. Informacje o przetargu  
 
1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
5.Zamawiający ze względu na specyfikę dostawy zastrzega, Ŝe część lub całość zamówienia 
nie moŜe być powierzona podwykonawcom. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 VI. Warunki udziału w post ępowaniu  
 
1. Warunki udziału w post ępowaniu o zamówienie publiczne oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
(art. 22 ust. 1 ustawy Pzp): 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania specjalnych uprawnień. 
 



b) posiadania wiedzy i doświadczenia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania co najmniej 2 dostaw o wartości nie 
mniejszej niŜ 150 000,00 zł kaŜda - o charakterze i złoŜoności porównywalnej z zakresem 
niniejszego zamówienia tj. w zakresie dostaw autobusów do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Wykaz wykonanych dostaw musi być zgodny z wielkościami wynikającymi 
z załączonych dokumentów. Ocena spełniania tego warunku nastąpi poprzez ocenę 
załączonego wykazu dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 
Potencjał techniczny: Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku. 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego 
warunku. 
  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku. 
 
2) Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
3) Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 
 
4) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
 
VII. Wykaz oświadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu, które składaj ą się na ofert ę 
Wykonawcy:  

 
Lp. Nazwa 

dokumentu 
potwierdzaj ącego 

Wymagany dokument Nr 
załącznika 
SIWZ 

1.  Oferta cenowa Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 1 
2. Formularz Wypełniony i podpisany formularz cenowo-

techniczny 
2 

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na p odstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
naleŜy przedło Ŝyć: 
3. Aktualny odpis z 

właściwego 
rejestru 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcze śniej ni Ŝ 6 miesi ęcy przed 
upływem terminu składania ofert,  a w stosunku 
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

Załącznik 
zewnętrzny 

4.  Zaświadczenie z 
właściwego US 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - 

Załącznik 
zewnętrzny 



wystawione nie wcze śniej ni Ŝ 3 miesi ące przed 
upływem terminu składania ofert.  

5. Oświadczenie  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 3 
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 
6. Wykaz dostaw  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 
dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie – co 
najmniej 2 dostawy o wartości nie mniejszej niŜ 
150 000,00 zł kaŜda.  

4 

7. Oświadczenie Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 

5 

8. Oświadczenie Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. 

6 

Ponadto nale Ŝy doł ączyć 
9. Specyfikacja 

techniczna pojazdu 
Szczegółowa specyfikacja techniczna pojazdu 
wraz z wyszczególnionym okresem gwarancji  
mechanicznej i na perforację nadwozia. 

Załącznik 
zewnętrzny 

 
1. Dokumenty w przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium RP. 
a) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2 powyŜszej tabeli 
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia – wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

     b) JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby o 
          których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
          terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego  
          organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące  
          niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,  
          wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym  
          Ŝe w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje się takich  
          zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone  
          przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem  
          samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

 
2. JeŜeli w określonym terminie Wykonawca nie złoŜy oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeŜeli złoŜy  
dokumenty zawierające błędy, Zamawiający na podstawie art. 26 ustawy Prawo  
Zamówień Publicznych - wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,  



chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo  
konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego 
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 
Zamawiający moŜe takŜe w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złoŜenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

 
3. Uwagi dotycz ące formy składanych dokumentów. 

a) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

b) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na kaŜdej stronie kopii 
oświadczenia za zgodność z oryginałem i złoŜenie podpisu osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

c) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 
wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

e) Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy przedłoŜyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 3, 4, 5 tabeli powinien złoŜyć kaŜdy z 
Wykonawców. Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 6-9 tabeli powinien 
złoŜyć, co najmniej jeden z Wykonawców (Pełnomocnik) albo wszyscy Wykonawcy 
(łącznie – na jednym, wspólnym wzorze oświadczenia lub rozłącznie – kaŜdy z 
Wykonawców na oddzielnym wzorze oświadczenia).   

     
VIII. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami  

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z 
zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji 
przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
nie moŜe ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z 
zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Irena Patan – w sprawie zamówień publicznych, 

            Adam Główczewski – w sprawie przedmiotu zamówienia, 
  
 Fax: 58 582 12 11, e – mail: urzad@osiek.gda.pl 
            
IX. Wadium  
 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
 
X. Termin zwi ązania ofert ą. 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XI. Opis sposobu przygotowania oferty.  



1. Ofertę stanowią łącznie: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „Oferta 
cenowa”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty załącza się oświadczenia i dokumenty Wykonawcy wyszczególnione w 
rozdziale VII, tabela pkt 1 – 9, które łącznie składają się na ofertę. 

3. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji, w oparciu o wzory 
dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ.  

6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Zaleca si ę, aby oferta była zło Ŝona na kolejno ponumerowanych stronach , a 
numeracja stron powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie 
oferty; Zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron. 

8. KaŜda strona oferty powinna by ć parafowana przez osob ę uprawnion ą do 
składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy; Zamawiający nie wymaga 
podpisywania czystych stron.  

9. Oferta wraz ze stanowi ącymi jej integraln ą część załącznikami musi by ć 
podpisana w miejscach do tego przeznaczonych .  

10. Zamawiaj ący uznaje, Ŝe podpisem jest:  złoŜony własnoręcznie znak, z którego moŜna 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeŜeli ten znak jest nieczytelny lub nie 
zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w 
formie pieczęci), z którego moŜna odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

12. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w 
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem 
ciągłości numeracji stron oferty. Wykonawca nie moŜe zastrzec następujących informacji 
zawartych w ofertach: nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofercie. 

13. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom (jeŜeli dotyczy) z podaniem nazwy /firmy/ 
proponowanego podwykonawcy. 

14. Wykonawca zamieszcza ofertę w zabezpieczonej i nieprzezroczystej, opieczętowanej 
(pieczątką oferenta podającą pełną nazwę oraz adres firmy) kopercie lub opakowaniu. 
Na kopercie Wykonawca powinien wpisać swój adres i nazwę. 

            Koperta powinna być zaadresowana następująco: 
 
 

Oferta na : „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.  

 NIE OTWIERAĆ przed  22 pa ździernika 2013 r., godz. 10.15 
 

  
      15. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę  
             wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego  
             terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub  
             wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 14  
             oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
      16. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze  
             odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 
             Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 



17. Ofertę otrzymaną po terminie określonym w rozdziale XII niniejszej SIWZ, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci Wykonawcy. 

18. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a mianowicie, jeŜeli: 
1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych; 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych; 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów 
 

 
XII. Miejsce oraz termin składania ofert.  
 

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia  
22 października 2013 r. do godziny 10.00 .  

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć 
w dniu 22 pa ździernika 2013 r. o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1. 

 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny  
 

1. Na cenę oferty składać się będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Cena winna zawierać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zadania. 
3. Podstawą porównania ofert przez Zamawiającego będzie cena brutto ofert 

przedłoŜonych przez Wykonawców. 
4. Cena ofertowa obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy. 
5. Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym prowadzone będą w złotych polskich.   
6. Cena oferty obejmująca cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto 

musi być wyraŜona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 
Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 

XIV. Kryteria oraz sposób oceny ofert:  
 
      1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 Nr Nazwa kryterium Waga 
1 Cena 100% 

2. Punkty przyznawane za podane w punkcie 1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów. 

Nr kryterium Wzór 
 
 
 
1 

 
Cena  
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100  
 
gdzie: 
- Cmin – najniŜsza cena spośród wszystkich 
ofert 
- Cof – cena podana w ofercie 
 



3. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. 
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty (punktacja 0-100, 
100%=100pkt.) 

4. Realizacja zmówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
największą ilość punktów. 

XV. Udzielenie zamówienia  
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyŜej kryteria oceny ofert. 

2. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w 
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, po upływie którego 
umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w punkcie 3 a Zamawiający umieści na 
stronie internetowej www.osiek.gda.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

5. Umowę z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze z 
zachowaniem terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp, jednak nie później niŜ przed 
upływem terminu związania ofertą. 

6. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, jeŜeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia została złoŜona tylko jedna oferta; nie odrzucono Ŝadnej oferty 
oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy 

7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba 
Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 
XVI. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

XVII. Istotne postanowienia umowy  
 

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej 
Specyfikacji. 
 

XVIII. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o zamówienie  
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

a) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub naleŜyte wykonanie 
zobowiązania, 

b) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe 



pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, 

c) Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Pełnomocnika, 

d) JeŜeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 
moŜe przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców 

 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku 
post ępowania o udzielenie zamówienia.      
 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie. 

2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Izby w formie 
pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.   

a) Odwołanie wnosi się w terminach określonych art. 182 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, 

b) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
• Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, 
• Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
• Odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przez 
upływem tego terminu.  
 

XX. Postanowienia ko ńcowe  
 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
XXI. Załączniki   
 
Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 
 
Nr Nazwa zał ącznika 

1. Oferta cenowa 
2. Formularz cenowo-techniczny 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
4. Wykaz dostaw 
5. Oświadczenie 
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
7. Projekt umowy 

 
Osiek, dnia 2013-10-10       

      Zatwierdził: 
WÓJT 

Stanisława Kurowska 


