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Zgorzelec, dnia 2008-10-31
PT.2370-04-02/08
I N S T R U K C J A

D L A

W Y K O N A W C Ó W

(I) ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Adres zamawiającego:

59-900 Zgorzelec, ul. B. Chrobrego 1 województwo dolnośląskie, powiat
zgorzelecki

(II) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony

(III) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

ZAKUP
POŻARNICZEGO
SAMOCHODU
SPECJALNEGO NA POTRZEBY KP PSP
W ZGORZELCU
Przedmiot zamówienia obejmuje
Główny przedmiot CPV 34.11.00.00-1,
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających (na podstawie art.67 ust.1 pkt.6 i 7).
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

(IV) TERMIN ORAZ SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: do 19 grudnia 2008r.
2. Sposób wykonania: zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

(V) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4, mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
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3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 10, wyklucza się :
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców,

którzy

po

ogłoszeniu

upadłości

zawarli

układ

zatwierdzony

prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione

w

celu

osiągnięcia

korzyści majątkowych, a

także

przestępstwo

skarbowe

lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
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przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 pkt 1-3.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4, wyklucza się również
wykonawców, którzy :
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie

złożyli

oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem
art. 26 ust. 3;
4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
DODATKOWE WYMAGANIA
1. Jeśli wykonawcą jest wspólne przedsiębiorstwo lub konsorcjum złożone z dwóch lub więcej osób, ich
oferta przetargowa powinna być jedna, wszystkie osoby muszą podpisać ofertę i będą solidarnie
odpowiedzialne tak za tę ofertę, jak i za wykonanie umowy. Osoby te muszą wyznaczyć spośród
siebie jedną osobę, która będzie działać w charakterze ich przedstawiciela i będzie uprawniona do
podejmowania działań wiążących wspólne przedsiębiorstwo lub konsorcjum. Składu wspólnego
przedsiębiorstwa lub konsorcjum nie wolno zmieniać bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody
zamawiającego.
2. Oferta może być podpisana przez przedstawiciela wspólnego przedsiębiorstwa lub konsorcjum jedynie
w przypadku, gdy został on do tego wyraźnie upoważniony aktem notarialnym albo na piśmie przez
członków wspólnego przedsiębiorstwa lub konsorcjum, a sporządzony w tym celu akt notarialny lub
pełnomocnictwo muszą zostać przedłożone zamawiającemu. Ustanawiający pełnomocnictwo winni
udokumentować swoje uprawnienia do jego udzielenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (w
szczególności

załączony

dokument

pełnomocnictwa

powinien

być

opatrzony

znakami opłaty

skarbowej). Każdy z członków takiego wspólnego przedsiębiorstwa lub konsorcjum musi przedstawić
zaświadczenia, dokumenty wymagane siwz, jakby sam był wykonawcą. Wykonawcy ustanawiający
pełnomocnictwo powinni każdorazowo określić jego zakres, w ten sposób, że obejmować ono będzie
wszelkie czynności i zobowiązania wynikające z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze
skutkami dla jego mocodawców (wszelkie oznacza m.in. podpisywanie oferty, wnoszenie protestów,
odwołań, udzielanie wyjaśnień z podpisaniem umowy włącznie), przy czym wszystkie jego działania
skuteczne będą wobec mocodawców.
3. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
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OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1.

Ocena spełniania warunków określonych w niniejszej specyfikacji dokonana zostanie na podstawie
złożonych

przez

Wykonawcę

dokumentów,

wymienionych

przetargowa na podstawie złożonych dokumentów,

w

pkt. VI

specyfikacji.

oceni czy Wykonawca

Komisja

spełnia warunki

przedstawione powyżej.
2.

Oferta nie spełniająca warunków wynikających z siwz, zostanie odrzucona.

3.

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych
przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych.
WYJAŚNIENIA

DOTYCZĄCE

TREŚCI

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA
1.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem
składania ofert.

2.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na
stronie, na której zamieszczona jest siwz.

3.

Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje

niezwłocznie

wszystkim

wykonawcom,

którym

przekazano

specyfikację

istotnych

warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją
także na tej stronie.
5.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

(VI) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU

POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

(ZAWARTOŚĆ OFERTY)
1. Złożona

of e r t a

musi zawierać

p r a w id ł o w o

w y pe łn io n e

i

a kt u a ln e

następujące dokumenty i oświadczenia (wg załączonych wzorów), potwierdzające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych warunków:
1) Wypełniony

f o r m u l a r z o f e r t y - Załącznik do siwz.

2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że n i e
p o d l e g a
wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych - Załącznik do siwz.
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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, zamawiający żąda następujących dokumentów:
3) 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, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w
sytuacji

ekonomicznej

i

finansowej

zapewniającej

wykonanie

zamówienia,

zamawiający

żąda

następujących dokumentów:
4) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:
5) Oświadczenie wykonawcy, że samochód zaproponowany przez wykonawcę w ofercie
posiada niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu
drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po
odbiorze przez zamawiającego (świadectwo homologacji dotyczące homologacji
pojazdu skompletowanego wydane na podstawie art. 68 ust. 10 ustawy z dnia 20
czerwca 1997).
2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził
zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy

(VII) SPOSÓB

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

WYKONAWCAMI

ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
faksem lub drogą elektroniczną.

2.

Zamawiający lub wykonawca przekazujący oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania
w

tej

samej

formie. Brak

potwierdzenia,

którym

mowa

wyżej

skutkować

może

pozostawieniem oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji bez rozpatrzenia.

3.

Adres poczty elektronicznej przeznaczony do porozumiewania się drogą elektroniczną :
e-mail: kwaterka_zg@wp.pl
oraz nr przeznaczony do porozumiewania się faksem
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Fax: 075 77 51 145 wewn 208
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Agata Gabrielska

(VIII) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: nie wymagane.

(IX) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

(X) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Każdy wykonawca przedłoży tylko

j e d n ą

ofertę. Oferty alternatywne złożone przez jednego

wykonawca zostaną odrzucone.
5. Oferta będzie sporządzona w języku polskim, nieścieralnym atramentem, czytelnie.
6. Dokumenty

będą

w z o r a m i

sporządzone

zgodnie

z

przedstawionymi

przez

Zamawiającego

- spięte (zszyte) w sposób zabezpieczający przed dekompletacją oraz

p o n u m e r o w a n e (każda strona) zgodnie z kolejnością podaną w Instrukcji dla
Wykonawców.
7. Wszelkie

dokonywane

pa ra fowane

przez

wykonawców

poprawki

w

treści

oferty

muszą

być

przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

8. Ofertę należy złożyć w dwóch częściach :
-

pierwsza część jawna,

-

druga część zawierająca wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
art.11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca
pragnie zastrzec przed dostępem dla innych wykonawców, powinny być załączone do oferty w
osobnym opakowaniu z napisem: "Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa - nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca nie może zastrzec następujących
informacji: nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
10. W przypadku, kiedy oferta nie zawiera dokumentów mogących składać się na część drugą oferty,
może ona zostać złożona w jednej części.
11. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy (wszystkie
strony).
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(XI) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert, oznakowanym w sposób następujący:
<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES > fakultatywnie
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
oferta w <TRYB PRZETARGU>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przy ul. B. Chrobrego 1, w terminie do dnia
2008-11- 12 do godziny 10:00.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przy ul. B. Chrobrego 1, w dniu 2008-11-12
o godz. 10:15
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności
wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy druk z sesji otwarcia ofert na jego
pisemny wniosek.
WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu
składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak
składana oferta odpowiednio oznakowane dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i
poprawek) z napisem „WYCOFANIE”.
4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawca oraz zgodności ze złożonymi ofertami, oferty wycofane nie
będą otwierane.
5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone
do oferty.
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(XII) SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów
i rabatów.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot
do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie
z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr. 95 poz. 798 ze zmianami) tj. zgodnie z wzorem: Cena jednostkowa netto x ilość =
wartość netto + podatek = wartość brutto.
5. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się stawkę
podatku VAT zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zmianami).
WALUTY OBCE
Zamawiający nie będzie prowadził rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

(XIII) KRYTERIA OCENY OFERT KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
1.

WYBORZE OFERTY ORAZ ZNACZENIE TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB ICH OCENY
Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie
między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty (z zastrzeżeniem
poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny) oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2.

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:
l.p.
1.

Opis kryteriów oceny
cena

Znaczenie
100%

1) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną
wagą,

2) Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:
cena
Oferta o najniższej cenie otrzyma

100

punktów.

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru :
wartość oferty o najniższej cenie
------------------------------------------

x

100

punktów

oferta badana
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3.

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi s u m ę p u n k t ó w

przyznanych przez

Komisję, zgodnie ze stosowanymi kryteriami. Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch
miejsc po przecinku.
4.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

5.

Zamawiający

powiadomi

o

wynikach

postępowania

wszystkich

wykonawców.

Wybranemu

wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
6.

Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

(XIV) FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający nie będzie wymagał dopełnienia dodatkowych formalności, po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

(XV) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

(XVI) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY,
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
2. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej
warunków:
wzór umowy stanowi załącznik do siwz.

(XVII) ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy. Wykonawcom przysługuje:
PROTEST, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – od art. 180 do art. 183
ODWOŁANIE,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – od art. 184 do 193a,

odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty.
SKARGA, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – od art. 194 do art. 197
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UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW
1.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

sporządziła: mgr Agata Gabrielska
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Załącznik nr .....
opis przedmiotu zamówienia

ZAKUP POŻARNICZEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY
KP PSP W ZGORZELCU
Wymagania

dla

samochodu

osobowego

specjalnego,

fabrycznie

nowego

i oznakowanego jako samochód straży pożarnej
Nadwozie, podwozie
Ilość drzwi
Rodzaj nadwozia
Ilość miejsc
kolor
Rozstaw osi powyżej
Długość zewnętrzna
Szerokość
Pojemność bagażnika
Skrzynia biegów
Światłą przeciwmgielne
Silnik
Rodzaj paliwa
Minimalna moc
Pojemność skokowa silnika
Średnie zużycie paliwa
Wyposażenie
Wspomaganie układu kierowniczego
Klimatyzacja
Elektryczny mechanizm podnoszenia/opuszczania szyb
Instalacja radiowa + radio wyposażone w CD
System zabezpieczający koła blokowaniem podczas
hamowana ABS
System stabilizacji toru jazdy ESP
Regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach
Centralny zamek sterowany zdalnie
Immobilizer
Fotel kierowcy powinien posiadać regulację na odcinku
lędźwiowym kręgosłupa
3 punktowe pasy bezpieczeństwa + Napinacze pasów
bezpieczeństwa
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny
powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca nogi –
kolana kierowcy
Trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół i podnośnik apteczka
koło zapasowe
Elementy pojazdu umożliwiające poruszanie się po
drogach w sposób uprzywilejowany – zgodnie z ustawą
prawo o ruchu drogowym
Na dachu pojazdu zamontowana belka sygnałowa ze
światłami sygnalizującymi pojazd uprzywilejowany w
ruchu w kolorze niebieskim z napisem STRAŻ 1
Pojazd wyposażony w urządzenie modulujące dźwięk,
podczas poruszania się pojazdu po drogach w sposób
uprzywilejowany1
Oklejenie pojazdu
– pasy boczne w kolorze czerwieni z folii odblaskowej
- napis STRAŻ na przednich drzwiach pojazdu
- numer operacyjny pojazdu umiejscowiony na tylnich
drzwiach pojazdu oraz na dachu pojazdu
zgodnie z zaleceniami zamawiającego 1 i 2
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Wyposażenie specjalne
Montaż radiotelefonu przewoźnego wraz z instalacją
antenową anteną dopuszczonego do użytku w PSP –
elementy opisane dostarczy do montażu zamawiający.
GWARANCJE
Na pojazd wraz z wszystkimi podzespołami
Powierzchnie lakierowane
Na korozję

2 lata
3 lata
Minimum 10 lat

1

zgodnie z rozdziałem 8, ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz
2

Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ws. gospodarki
transportowej z dnia 10.04.2008 roku
Wymagania dodatkowe
1. pojazd fabrycznie nowy
2. powinien posiadać dokumentację wymaganą do rejestracji pojazdu- przekazanie przy odbiorze
3. dopuszczony jako pojazd użytkowy w UE
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem
- dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowej obsługi i konserwacji pojazdu
- instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim
5. samochód powinien spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym
Dz.U. nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm. i przepisach wykonawczych do ustawy potwierdzone
aktualnym świadectwem homologacji samochodu oraz zaświadczeniem odpowiedniej stacji kontroli
pojazdu o dopuszczeniu do ruchu pojazdu jako pojazdu uprzywilejowanego – dokumenty załączyć
przy odbiorze pojazdu.
6 Harmonogram przeglądów wymaganych przez wykonawcę w celach utrzymania
gwarancji – należy przedłożyć do oferty
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Załącznik nr .....

....................................... dn. ................ 2008 r.

PT.2370-04/08

OFERTA

OD:

...............................................................
(nazwa Wykonawcy

................................................................
(siedziba Wykonawcy

................................................................
(tel/fax, www, e-mail)

................................................................
(Regon, NIP)

.................................................................
(bank, nr rachunku)

DLA:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Zgorzelcu przy ul. B. Chrobrego 1

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
ZAKUP POŻARNICZEGO
W ZGORZELCU

SAMOCHODU

SPECJALNEGO

NA

POTRZEBY

KP

PSP

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
za

cenę
za

n e t t o : ...................................... zł.

cenę

brutto:

.................................... zł.(z VAT)

słownie zł ............................................................................
w tym podatek VAT .............%,
w wysokości ........................... zł
...................................................
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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Warunki oferowane przez Wykonawcę
Warunki wymagane przez Zamawiającego
Nadwozie, podwozie
(marka, model, rok produkcji,)
Ilość drzwi
Rodzaj nadwozia
Ilość miejsc
kolor
Rozstaw osi powyżej
Długość zewnętrzna
Szerokość
Pojemność bagażnika
Skrzynia biegów
Światłą przeciwmgielne
Silnik
Rodzaj paliwa
Minimalna moc
Pojemność skokowa silnika
Średnie zużycie paliwa
Wyposażenie
Wspomaganie układu kierowniczego
Klimatyzacja
Elektryczny mechanizm podnoszenia/opuszczania szyb
Instalacja radiowa + radio wyposażone w CD
System zabezpieczający koła blokowaniem podczas
hamowana ABS
System stabilizacji toru jazdy ESP
Regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach
Centralny zamek sterowany zdalnie
Immobilizer
Fotel kierowcy powinien posiadać regulację na odcinku
lędźwiowym kręgosłupa
3 punktowe pasy bezpieczeństwa + Napinacze pasów
bezpieczeństwa
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny
powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca nogi – kolana
kierowcy
Trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół i podnośnik apteczka
koło zapasowe
Elementy pojazdu umożliwiające poruszanie się po
drogach w sposób uprzywilejowany – zgodnie z
ustawą prawo o ruchu drogowym
Na dachu pojazdu zamontowana belka sygnałowa ze
światłami sygnalizującymi pojazd uprzywilejowany w
ruchu w kolorze niebieskim z napisem STRAŻ 1
Pojazd wyposażony w urządzenie modulujące dźwięk,
podczas poruszania się pojazdu po drogach w sposób
uprzywilejowany1
Oklejenie pojazdu
– pasy boczne w kolorze czerwieni z folii odblaskowej
- napis STRAŻ na przednich drzwiach pojazdu
- numer operacyjny pojazdu umiejscowiony na tylnich
drzwiach pojazdu oraz na dachu pojazdu
zgodnie z zaleceniami zamawiającego 1 i 2
Wyposażenie specjalne
Montaż radiotelefonu przewoźnego wraz z instalacją
antenową anteną dopuszczonego do użytku w PSP –
elementy opisane dostarczy do montażu zamawiający.
GWARANCJE
Na pojazd wraz z wszystkimi podzespołami
Powierzchnie lakierowane
Na korozję
Termin odbioru samochodu

Warunki oferowane przez
Wykonawcę

5
Liftback, sedan
5
Biały
2700 mm
Do 4900 mm
Do 1900 mm
Pow.500 l
Manualna 5 stopniowa przód
jeden stopień tył

ON
100 KM
1800-2000 cm3
Do 7 litrów / 100 km

2 lata
3 lata
Minimum 10 lat
Do 19.12.2008r

...................................................
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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1 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w instrukcji dla wykonawców.
3 Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia oraz wzór
umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4 Udział podwykonawców
Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie*/ Wskazanie części
zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 Osoby upoważnione do kontaktów
Na osobą upoważnioną do kontaktów wyznaczamy:
.......................................................................................
6 Osoby upoważnione do podpisania umowy
W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisywania umowy
są:
.......................................................................................
Załączniki:
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................
6. .......................................

...................................................
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Załącznik nr .....

PT.2370-04/08

OŚWIADCZENIE

.........................................
Miejscowość, dnia

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 10, wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowani em o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4, wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w
celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą.

Oświadczam, że wykonawca spełnia wszystkie wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. – Prawo zamówień publicznych:
1.

3.

Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.

Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

podpisem

świadomy

.............................................................
Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela
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PT.2370-04/08
UMOWA – wzór
Umowa sprzedaży Nr ……..

Zawarta w Zgorzelcu dnia 2008-……-…… pomiędzy:
Komendantem
Powiatowej
Państwowej
59-900 Zgorzelec ul. Chrobrego 1,

Straży

Pożarnej

w

Zgorzelcu,

mł. bryg. inż. Bernardem Szawłowskim, zwanym w treści umowy „Kupującym” lub
„Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………….………….., …………….. ………………………….. ul. …………………………………, zarejestrowanym/ą w Sądzie Rejonowym w
……………………, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
………………….., Regon nr: ……………….., NIP…………… kapitał zakładowy ……………… zwanym/ą w
dalszej treści niniejszej umowy „Sprzedawcą” lub „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą
przez:
…………………………………………………………………………………
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), Strony oświadczają co następuje:
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa sprzedaż jednego samochodu osobowego
specjalnego, fabrycznie wykonanego i oznakowanego jako samochód straży
pożarnej ……………………………, dalej zwanym „samochodem”.
2. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz SIWZ i
ofercie Wykonawcy, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo i w całości w siedzibie Sprzedawcy.
4. Sprzedawca gwarantuje dostawę części zamiennych, oraz innych niezbędnych materiałów
do prawidłowego działania samochodu przez cały okres jego eksploatacji, to jest co
najmniej 10 lat, od daty jego wydania Zamawiającemu.
5. Sprzedawca dokona instruktażu przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie użytkowania,
obsługi
i
konserwacji
samochodu
potwierdzonego
protokołem
z przeprowadzonego instruktażu, wraz z wykazem osób, które go odbyły.
§ 2.
Termin i warunki realizacji Umowy
1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu samochód w terminie do
…………………………..…
2. Odbiór
przedmiotu
umowy
nastąpi
w
dniach
od
poniedziałku
do
piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Sprzedawca
powiadomi
Zamawiającego
faxem
na
numer
KP
PSP
w Zgorzelcu - 075 77 51 145 wewn. 208, o terminie gotowości do wydania przedmiotu
umowy, najpóźniej na 2 dni robocze przed proponowaną datą odbioru.
4. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny odbędzie się
w terminie, o których mowa w ustępie 1.
5. Sprzedawca zobowiązany jest wydać wraz z samochodem dokumenty go dotyczące, w
języku polskim, a w szczególności:
1) instrukcję użytkowania, obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia ,
2) książkę gwarancyjną,
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3) 2 komplety kluczyków,
4) świadectwo homologacji,
5) wykaz wyposażenia dodatkowego,
6) kartę samochodu,
7) dokumentację dotycząca oznakowania samochodu jako samochodu straży pożarnej.
2. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
1) ze strony -Sprzedawcy…………………. tel…………….. faks ………, e-mail: ………
2) ze strony Zamawiającego ……………… tel ……………………… faks 075 77 51 145 wewn.
208 e-mail ………………………………..
§3
Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór samochodu dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w
obecności przedstawiciela Sprzedawcy w terminie …….. dni od otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Do odbioru techniczno-jakościowego samochodu Zamawiający wyznacza następujących
przedstawicieli: ……………….
3. Upoważnienie do odbioru samochodu uprawnia przedstawicieli Zamawiającego do składania
oświadczeń, co do jakości samochodu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania, na koszt Sprzedawcy
samochodu
w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do jakości
przedmiotu zamówienia (np. ślady napraw lakierniczych, nierówna praca silnika lub
uszkodzenie innych podzespołów mechanicznych samochodu). Badanie wykonywane będzie
przez niezależny wyspecjalizowany podmiot. Decyzję o wyborze niezależnego eksperta
podejmie Zamawiający w porozumieniu ze Sprzedawcą. Negatywny wynik badań wybranego
samochodu, w przypadku nieusunięcia stwierdzonych usterek w trybie natychmiastowym,
spowoduje odmowę odbioru samochodu na koszt Sprzedawcy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wyznaczy Sprzedawcy termin do
usunięcia usterek. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający uprawniony będzie do
odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej, o których mowa w § 8 ust……
6. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności
samochodu z opisem technicznym zawartym w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
7. Ponowny odbiór powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty spisania protokołu
z usterkami. Powtórzony odbiór odbywać się będzie na zasadach opisanych w tym
paragrafie, a wszelkie koszty z nim związane pokrywa Sprzedawca.
8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, lub wad fizycznych samochodu, Zamawiający może
także od umowy odstąpić, chociażby Wykonawca zaoferował naprawienie samochodu lub jej
wymianę na rzecz wolną od wad. W takim wypadku może on naliczyć Sprzedawcy karę
umowną w wysokości 5 % ustalonego całkowitego wynagrodzenia brutto.
6. Odbiór samochodu przez Zamawiającego potwierdzony zostanie podpisaniem przez osoby
upoważnione przez Strony - protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
Wzór protokołu stanowi integralną część umowy i sporządzony zostanie w dwóch
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
7.

Protokół z bezusterkowego odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

1. Przedstawiciel Sprzedawcy musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania Sprzedawcy.
§ 4.
Cena i warunki płatności
1. Strony ustaliły łączną cenę wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto ………….. zł
(słownie: ……………………………………).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

strona 19 z 24

2. Wartość netto umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe dla przedmiotu umowy, określone
na podstawie złożonej oferty w wysokości ………………………….
3. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości
7%, w związku z czym do kwoty określonej w ust. 2 zostanie doliczona kwota podatku VAT
w wysokości ………………… zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 129 do ustawy z dnia 11
marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535
z 2004r ze zmianami).
4. Wartość przedmiotu umowy obejmuje również koszt instruktażu przedstawicieli
Zamawiającego z zakresu obsługi, konserwacji samochodu jakiego dokona, przedstawiciel
Wykonawcy w momencie odbioru.
5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze w terminie do 14
dni, od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT przez Sprzedawcę, do
siedziby Zamawiającego, wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru
przedmiotu umowy.
6. Opóźnienia w zapłacie spowodowane brakiem wymaganych dokumentów rozliczeniowych,
lub ich nierzetelnym sporządzeniem nie stanowią podstawy do naliczania odsetek za
opóźnienie.
7. Za termin dokonania
Zamawiającego.

płatności

uważa

się

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

§5
Klauzula poufności
Sprzedawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszystkich danych i informacji
uzyskanych od Zamawiającego w związku, lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, a także
do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania niniejszej umowy.
§6
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie niniejszej
umowy.
2. Sprzedawca zapewnia, iż samochód spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o
ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Sprzedawca oświadcza, że samochód określony w załączniku nr 1 jest wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz, że nie jest przedmiotem zabezpieczenia roszczeń osób trzecich,
ani też w stosunku do niego nich zostało skierowane żądanie osób trzecich.
§7
Gwarancja, rękojmia oraz serwis
1. Sprzedawca oświadcza, że samochód objęty jest 24 – miesięczną rękojmią oraz gwarancją:
1) 24 - miesięczną gwarancją mechaniczną bez limitu kilometrów,
2)

10 - letnią gwarancją na perforację nadwozia,

3)

3 - letnią gwarancją na lakier samochodu,

licząc
od
daty
przekazania
książce gwarancyjnej samochodu.

samochodu

Zamawiającemu,

odnotowaną

w

2. Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji do montażu w samochodzie środków łączności
radiowej i innego sprzętu specjalistycznego.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielania bezpłatnej konsultacji i pomocy przy montażu
w samochodzie :
a) instalacji antenowych
b) zasilania urządzeń łączności radiowej
c) innego specjalistycznego sprzętu pożarniczego.
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4. Zasady gwarancji, o których mowa powyżej obowiązują we wszystkich autoryzowanych
stacjach obsługi, marki samochodu określonego w niniejszej umowie.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokonywania napraw w okresie gwarancji i rękojmi.
6. Wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzane będą przez autoryzowany
wskazany przez Sprzedawcę, to jest ………………………………………………………..

serwis

7. Przystąpienie do usunięcia wady zgłoszonej przez Zamawiającego nie powinno przekroczyć
72 godzin, od godziny zgłoszenia faksem lub e-mailem do serwisu lub zgłoszenia
samochodu do przeglądu przez Zamawiającego.
8. Zgłoszenia o wadach przyjmowane są drogą elektroniczną
……………………………… lub faksem nr ………………………………

na

adres

e-mail:

9. Przedłuża się okres gwarancji i rękojmi, o czas, w którym przedmiot umowy pozostawał
w naprawie, o ile przyczyna powstania wady tkwiła w dostarczonym przedmiocie umowy.
10. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych obciążają Sprzedawcę.
§8
KARY UMOWNE I ODSETKI
1. Strony zobowiązane są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego
wykonania swoich zobowiązań umownych.
2. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto
za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2%
wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu
wyznaczonym na usunięcie wad,
3) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn
Sprzedawcy- w wysokości - 5% wartości brutto umowy.

leżących

po

stronie

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1) za opóźnienie w odbiorze - w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia liczony od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien nastąpić.
2) za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę Sprzedawcę z winy Zamawiającego w wysokości - 5% wartości brutto umowy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy,
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.
5. W razie uchybienia terminowi do zapłaty zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może
potrącić kary umowne z wynagrodzenia Sprzedawcy.
6. Niezależnie od kar wymienionych w ustępie 1-3 Stronom umowy przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
7. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, 5 umowy, jeśli Zamawiający nie dokona zapłaty
w umówionym w terminie, Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy
dzień opóźnienia.
§9
ZASTRZEŻENIA DODATKOWE
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Sprzedawca nie może przenieść na osoby trzecie w
drodze przelewu, cesji, zastawu lub działania o podobnym charakterze, całości lub części
należności wynikających z niniejszej umowy.
2. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego,
w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego wstępuje jego następca prawny.
3. W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Sprzedawcy,
w miejsce praw i obowiązków Sprzedawcy wstępuje jego następca prawny.
4. O zmianach, o których mowa w ust. 2 i 3, Strony powiadomią się wzajemnie na piśmie.
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i wymagają zgody obu stron.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności,
postanowienia prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
5. Integralną, część umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 - Protokół odbioru.
Za strony:
……………………………………….
Wykonawca
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załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

załącznik nr 2
PROTOKÓŁ ODBIORU
Miejsce dokonania odbioru:
…………………………………
Data dokonania odbioru:
2008-…………………………
Ze strony Wykonawcy/ Sprzedawcy:
………………………………………………………………
(nazwa i adres)
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
………………………………………………………………
Ze strony Zamawiającego:
KP PSP w Zgorzelcu
(nazwa i adres)
Komisja w składzie:
1 ………………………………

4 ............................................

2 ………………………………

5 ............................................

3 ………………………………

6…………………………………………………..

Przedmiotem umowy i odbioru w ramach Umowy nr PT ………………./08 z dnia ……………….. jest:

Lp.

Nazwa przedmiotu
dostawy/usługi

Jednost
ka
miary

Iloś
ć

Nr seryjny

Warto
ść
(zł)

Dokumentacja
techniczna/instrukcja
obsługi/homologacja

Uwagi

1.

Potwierdzenie kompletności dostawy/usługi:
·

Tak*

·

Nie* – zastrzeżenia …………………………………………….

Potwierdzenie
zgodności
jakości
przyjmowanej
funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:
·

dostawy/usługi

z

parametrami/

Zgodne*
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·

Niezgodne* – zastrzeżenia ……………………………………..

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):
·

Wykonane zgodnie z umową*

·

Nie wykonane zgodnie z umową* – zastrzeżenia………………

Końcowy wynik odbioru:
·

Pozytywny*

·

Negatywny* – zastrzeżenia ……………………………………..

Podpisy
1 …………………………………………..

……………………………..……

2 …………………………………………..

……………………………..……

3 …………………………………………..

……………………………..……

4 …………………………………………..

……………………………..……

5 …………………………………………..

……………………………..……

(Przedstawiciele Zamawiającego)

(Przedstawiciele Wykonawcy)
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