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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości powyżej 130 000 EURO 

 

 

na Dostawę samochodu terenowego i samochodów dostawczych – 2 części 

 

 

ogłoszonego w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 

ul. Na Stoku 50 

80-958 Gdańsk 

 

Fax: 0 58 302 39 62 

www.gdansk.wiw.gov.pl 

 

 

NIP 583-000-45-09  

Regon 00092893  

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 

poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą”. 
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SPIS TREŚCI: 

 

Rozdział   1:  Opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział   2:  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

Rozdział   3:  Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Rozdział   4:  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
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Rozdział   5:  Wymagania dotyczące wadium. 
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Rozdział  1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego oraz 

fabrycznie nowych samochodów dostawczych. Zamówienie podzielone jest na dwie 

części: 

Część 1 – dostawa samochodu terenowego – 1 szt. 

Część 2 – dostawa samochodów dostawczych  – 4 szt. 

2. Parametry techniczne i inne wymagania. 

ABS – Układ przeciwblokujący hamulców; elektroniczny system bezpieczeństwa 

zapobiegający blokowaniu się kół pojazdu podczas manewrów gwałtownego hamowania. 

Istota działania systemu ABS polega na optymalnym i nieustannym zapewnianiu kołom 

kontaktu z nawierzchnią drogi w celu zapewnienia autu jak najlepszej trakcji.  

 

DSR – jest to system podpowiedzi ruchu kierowcy. System ten w razie potrzeby potrafi 

wykonać lekki manewr kierownicą kontrolujący moment obrotowy samochodu występujący 

w czasie poślizgu. W sytuacji hamowania na nawierzchni o różnej przyczepności (np. prawe 

koła na lodzie a lewe na śniegu) wystąpi tendencja do obrócenia pojazdu. ESP w takiej 

sytuacji odpowiednio skoryguje siły hamowania kół co może wydłużyć drogę hamowania. 

DSR dzięki skontrolowaniu toru jazdy kierownicą może uzyskać krótszą drogę hamowania 

niż przy użyciu samego ESP. DSR wykorzystuje do sterowania kierownicą silnik 

wspomagania kierownicy a do detekcji momentu obrotowego wykorzystuje system ESP. 

 

EBV – Elektroniczny korektor siły hamowania; z uwagi na różne obciążenia osi pojazdu 

podczas manewrów hamowania, dozowana siła dostarczania do poszczególnych kół pojazdu 

także musi być zróżnicowana, by nie doprowadzić do niekontrolowanego poślizgu 

któregokolwiek z kół. W tym celu stosuje się specjalne oprogramowanie, współpracujące ze 

sterownikiem ABS, które dba o prawidłowy rozkład siły hamowania w całym układzie 

hamulcowym. Patrz ESD – Electronic Brakeforce Distribution. 

 

HBA – System wspomagania nagłego hamowania. 

 

MSR – System optymalizacji przyczepności kół napędowych podczas hamowania silnikiem; 

moduł dodatkowy układu kontroli trakcji nadzorujący przyczepność kół osi napędowej 

podczas manewrów hamowania (redukcji biegów) przy zjeździe ze śliskich wzniesień.  

 

ASR – System kontroli trakcji (zapobiegający poślizgowi kół podczas zwiększania prędkości) 

odpowiedzialny za efektywne przenoszenie momentu obrotowego silnika na koła osi 

napędowej podczas manewrów ruszania lub przyspieszania na nawierzchni o ograniczonej 

przyczepności. System w swoim działaniu korzysta m.in. z informacji przekazywanych przez 

czujniki ABS. W razie wykrycia poślizgu któregokolwiek z kół napędowych (system 

porównuje prędkość obracania się wszystkich kół), wkracza do akcji podejmuje działania 
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zmierzające do zminimalizowania uślizgu kół (sterowanie mocą silnika poprzez 

przepustnicę). Patrz ASC – Acceleration Slip Control, TCS – Traction COntrol System. 

 

ELD – Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego; jeden z systemów kontroli trakcji, 

działający podobnie do mechanizmu blokady układu różnicowego. Istotą działania systemu 

ELD jest zapewnienie optymalnego przekazywania momentu obrotowego na napędzanie koła. 

Jeśli system wykryje poślizg któregokolwiek z kół napędowych (w oparciu o dane o 

prędkościach obracania się kół z czujników ABS), wówczas wyhamowuje to koło, by 

zapobiec niebezpiecznemu poślizgowi auta. Patrz ABD (Automatic Bloking of Differentia) – 

Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego. Blokada mechanizmu różnicowego. 

ACS – System pokolizyjny. Na układ składa się szereg czujników, m.in. zgniotu, które w 

przypadku wykrycia kolizji auta automatycznie uwalniają szereg reakcji (odblokowanie 

zamka centralnego drzwi, włączenie oświetlenia wewnętrznego oraz świateł awaryjnych, 

odcięcie dopływu paliwa) mających na celu zabezpieczyć poszkodowanych w wypadku przed 

dalszymi obrażeniami (pożar) oraz ułatwić osobom przybyłym na miejsce zdarzenia 

udzielenie pierwszej pomocy.   

 

Norma Euro 5 

 g/km 

CO 0,5 

HC 0,05 

NOx 0,18 

HC+NOx 0,23 

PM 0,005 

 

 

2.1. Część 1 – Dostawa samochodu terenowego  – 1 szt. 

2.1.1. Wymagane minimalne parametry techniczne: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu terenowego, 

posiadającego świadectwo homologacji, który spełnia następujące minimalne wymagania: 

 

Wymagane minimalne parametry: 

 

1. Rok produkcji – 2011 lub 2012 

2. Nadwozie pięciodrzwiowe do przewozu 5 osób 

3. Kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony 

4. Długość samochodu –max 5000 mm 

5. Rozstaw osi – min. 2750 mm 

6. Silnik wysokoprężny – min. 200 KM 

7.  Napęd na 4 koła 

8. Automatyczna skrzynia biegów 

9.  Pojemność bagażnika po złożeniu tylnych siedzeń – min. 1000l 
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10.  Średnie zużycie paliwa – do 10 l/100 km 

11. Wartość emisji CO₂ w cyklu łączonym(wartość uśredniona) w g/km max- 250 

g/km 

12. Wartość emisji tlenków azotu - zgodnie z normą Euro 5 

13. Wartość emisji cząstek stałych  zgodnie z normą Euro 5 

14.  Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

15.  Czujnik parkowania tył i przód 

16.  Czujnik deszczu 

17.  Czujnik zmierzchu 

18.  Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 

19.  Boczne poduszki powietrzne z przodu 

20.  Kurtyny powietrzne 

21.  Kierownica wspomagana i regulowana kolumna kierownicy w dwóch        

płaszczyznach 

22.  Fotele: kierowcy i pasażera, z regulacją  

23.  Podgrzewane fotele przednie 

24.  Światła przeciwmgielne przednie 

25.  Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa  

26.  Sygnalizacja niezapiętych pasów 

27.  Fabryczny radioodtwarzacz z CD + MP3 

28.  Dodatkowe gniazdo zasilające 12V w tylnej części kabiny 

29.  Elektrycznie sterowane szyby przód i tył 

30.  Elektrycznie składane i podgrzewane  lusterka zewnętrzne 

31.  Reflektory Bi- ksenonowe 

32.  Zdalnie sterowany centralny zamek 

33.  Obręcze kół min 18” 

34.  ESP , ABS, DSR, EBV, HBA, MSR, ASR, ELD, ACS 

35.  Tempomat 

36.  Hak holowniczy składany 

37.  Prześwit (mm) min 180 mm 

38.  Głębokość brodzenia (mm) min 700mm 

39.  Kierownica wielofunkcyjna 

40. Aktywne zawieszenie z możliwością zwiększenia prześwitu do 300 mm 

41.  Blokada mechanizmu różnicowego  

42. Możliwość zamontowania wyciągarki 

43. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony 

przeciwbłotne (przód i tył pojazdu) kamizelka odblaskowa 

44. Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem 

45. Stopnie boczne zewnętrzne 

46. Relingi dachowe 

47. Podgrzewana szyba tylna z wycieraczką 
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48. Pokrowce wodoodporne na siedzenia. 

 

 

 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia: 

a. min. 36 - miesięcznej gwarancji na sprawne działanie samochodu, 

b. min. 36 - miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, 

c. min.  5 -  letniej gwarancji na antykorozyjną perforację nadwozia. 

 

2.1.3. Termin wykonania zamówienia 

 Termin wykonania zamówienia do 31.07.2012r. Termin płatności 60 dni od daty 

otrzymania faktury przez zamawiającego ale nie wcześniej niż 15.09.2012 roku. 

 

2.1.4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34113100-3 

 

2.2. Część 2 - Dostawa samochodów dostawczych – 4 szt. w tym: 

2.2.1. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego o ładowności do 

1,5 tony – 2 szt. o minimalnych parametrach jak w tabeli poniżej: 

 

Wymagane minimalne parametry: 

1. Rok produkcji – 2011 lub 2012 

2. Nadwozie –samonośne stalowe z otwartą przestrzenią bagażową (skrzynia), 

możliwość przewozu osób min 2 osób w kabinie kierowcy (kabina pojedyncza) 

3. Regulacja fotela kierowcy 

4. Przestrzeń ładunkowa odkryta z otwieraną min. tylną klapą  

5. Kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony 

6. Długość samochodu – max. 5000mm 

7. Rozstaw osi – min. 2900 mm 

8. Silnik wysokoprężny – min. 100 KM 

9. Paliwo: olej napędowy 

10. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany) – max  10 l/100 km 

11. Wartość emisji CO₂ w cyklu łączonym (wartość uśredniona) w g/km max- 280 

12. Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 5 

13. Wartość emisji cząstek stałych  zgodnie z normą Euro 5 

14. Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

15. Skrzynia biegów min 5 biegowa  

16. Min. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 

17. Immobilizer 

18. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, trójpunktowe 

19. Fabryczny radioodtwarzacz  

20. Elektrycznie sterowane szyby przód  

21. Centralny zamek sterowany pilotem 
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22. ABS,  EDS, ASR 

23. Pełne koło zapasowe + zestaw narzędzi z podnośnikiem 

24. Ładowność min 0,9 t do max. 1,5 tony 

25. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne 

(przód i tył pojazdu) kamizelka odblaskowa.  

 

2.2.2. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego o ładowności do 1,5 

tony – 2 szt. o minimalnych parametrach jak w tabeli poniżej: 

 

Wymagane minimalne parametry: 

 

1. Rok produkcji – 2011 lub 2012 

2. Nadwozie –samonośne stalowe, możliwość przewozu osób: 1 + 8 osób. 

3. Możliwość demontażu siedzeń w kabinie pasażerskiej tj. drugi i trzeci rząd siedzeń 

4. II rząd siedzeń – 3 osobowy  

5. III rząd siedzeń – 3 osobowy 

6. Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów 

7. Kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, grafitowy, ciemno zielony 

8. Boczne drzwi, w części pasażerskiej, przesuwane  

9. Tylne drzwi / klapa tylna 

10.  Długość samochodu –max 5 000 mm 

11.  Rozstaw osi – min. 2900 mm 

12.  Silnik wysokoprężny – min. 90 KM 

13.  Wspomaganie układu kierowniczego 

14.  Średnie zużycie paliwa – do  10 l/100 km 

15.  Wartość emisji CO₂ w cyklu łączonym (wartość uśredniona) w g/km max - 250 

16.  Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 5 

17.  Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą Euro 5 

18.  Układ kierowniczy ze wspomaganiem 

19.  Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 

20.  Immobilizer 

21.  Kierownica wspomagana regulowana kolumna kierownicy – kat nachylenia 

22.  Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłowym i recylkulacją 

23.  Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej  

24.  Fabryczny radioodtwarzacz  

25.  Elektrycznie sterowane szyby przód  

26.  Centralny zamek 

27.  ABS, ASR, EDS 

28. Zaczepy do mocowania ładunku 

29. Wysokość przestrzeni bagażowej max. 2000 mm 

30. Ładowność min 0,9 t do max. 1,5 tony 

31. Przestrzeń ładunkowa wyłożona materiałem wodo- i chemio- odpornym 
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32. Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem 

33. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy, osłony przeciwbłotne (przód 

i tył pojazdu), kamizelka odblaskowa. 

 

 

 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia: 

a. min. 24 - miesięcznej gwarancji na sprawne działanie samochodu, 

b. min. 36 - miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, 

c. min.  5  - letniej gwarancji na antykorozyjną perforację nadwozia. 

 

2.2.3. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia do 31.07.2012 r. Termin płatności 60 dni od daty 

otrzymania faktury przez zamawiającego, ale nie wcześniej niż 15.09.2012 roku. 

 

2.2.4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34130000-7 

 

 

 

Rozdział 2 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych,  

 

2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 

Rozdział 3 

Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, należy przedłożyć:  
1)  oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 Ustawy; (wzór załącznik nr 2) 
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2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy należy złożyć wraz z ofertą: 
1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu (wzór załącznik nr 3) 

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 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; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

5)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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 nim stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zobowiązany 

jest przedłożyć także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w ust. 2 pkt 1-6. 

 

3. Forma składanych dokumentów: 

1) Dokumenty, wymienione w Rozdziale 1 ust. 3 oraz w Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).  

 

4. Wykonawcy występujący wspólnie. 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla 

ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w 

oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.  

3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 

 

5. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. 

1)  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie 

wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 

2)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 

SIWZ: 

a)  pkt 2-5 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

b) pkt 6 - składa 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. 

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 pkt. 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 

mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym 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. Do aktualności tego dokumentu mają 

odpowiednie zastosowanie zapisy pkt 3. 

 

http://bap-student.lex.pl/serwis/du/2004/0177.htm
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Rozdział 4 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z 

zachowaniem formy pisemnej.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3). 

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  

4.  Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.  Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:  

w sprawach merytorycznych Pan lek. wet. Paweł Niemczuk i w sprawach 

proceduralnych Pan Janusz Kłopotowski. Wszelkie informacje udzielane będą w 

godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku faksem na numer 048 (058) 302 39 62 

 

 

Rozdział 5 

Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości: 

Część 1:  5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych).  

Część 2:  5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych).  

 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem rachunek Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku NBP O/O Gdańsk Nr 

konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem 

tytułu „wadium - przetarg nieograniczony WIW/a/z.272.3.2012  cześć 1/część 2/ część *”.  
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Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego. 

 * niepotrzebne skreślić 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy 

złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia 

będą zdeponowane w kasie. 

UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w 

sposób trwały spięty z ofertą. 

5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę wadium  

na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, (termin związania 

określono w Rozdz. 7, ust. 1, pkt 3). 

 

Rozdział 6 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby 

oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia- Rozdział 14 „Wzór oferty”, 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione 

w  SIWZ. 

3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.  

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z 

określeniem jego zakresu.  

5) Do oferty wykonawca załącza:  

- wypełniony załącznik nr 4 (odpowiednio dla danej części od 1 do 2) – opis 

przedmiotu zamówienia oraz: katalogi, foldery lub inne dokumenty producenta 

potwierdzające, że samochody posiadają deklarowane parametry. 
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6) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane 

podpisem wykonawcy. 

7) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe 

otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i 

przeznaczenie. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętej kopercie 

zaadresowanej na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 80-958 Gdańsk, 

ul. Na Stoku 50. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: 

„oferta przetargowa na Dostawę samochodu terenowego i samochodów dostawczych 

– 2 części.” sprawa nr WIW/a/z.272.3.2012”- część 1/część 2*. Nie otwierać przed 

dniem 24.04.2012r. 

* - niepotrzebne skreślić 

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty 

niezabezpieczonej w powyższy sposób. 

 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać  

ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie 

oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty przetargowej-  

…………………….”.  

5.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie  

dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

Rozdział 7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składanie ofert 

1) Oferty należy składać w Sekretariacie (pokój 410) Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. 

2) Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2012 r. o godz. 10.00 

3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 

1) Oferty zostaną otwarte w dniu 24.04.2012 r. o godz. 10.10 w siedzibie 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50, w Sali 



 
 
 
 
 
 

 
Sprawa nr WIW/a/z.272.3.2012 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 
oraz budżetu państwa  

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W GDAŃSKU  
ul. Na Stoku 50 
80-958 Gdańsk 
Tel. 58 302 32 52 
Fax.  58 302 39 62 
http://www.gdansk.wiw.gov.pl/ 
 

Konferencyjnej, pokój 412. 

2)  Otwarcie ofert jest jawne. 

 

 

Rozdział 8 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT (jeżeli występuje). 

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

wykonaniem zamówienia, w tym także te wymienione w  Rozdziale 1 SIWZ. 

3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 

4. Cena musi być podana z dokładnością do setnych części złotego. 

5. Cena nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 

6. Cena oferty jest ceną brutto.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych (brutto) za przedmiot 

zamówienia i wpisania ich w tabelę w formularzu oferty. Następnie powinien wymnożyć 

cenę jednostkową przez ilość szt. oferowanych samochodów. Następnie powinien 

zsumować w tabeli ceny brutto i wpisać w wierszu RAZEM. Cena z tego wiersza winna 

być przepisana do ceny oferty. 

 

 

Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Część I 

1. Wszystkie oferty, dla części I, niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) kryterium 1: Cena – 80 %  

Cena oferty jest ceną brutto.  

2) kryterium 2: Pokrowce wodoodporne na siedzenia – 1% 

3) kryterium 3: Aktywne zawieszenie (możliwość zwiększenia prześwitu do co najmniej 

300 mm)- 10 % 

4) kryterium 4: – napęd stały na cztery koła – 9% 

 

2. Sposób oceny ofert: 

1) dla kryterium: 1 cena (PK): 

PK= [CN / CR ] x 100 
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PK - ilość punktów dla kryterium  

CN   - najniższa oferowana cena,  

CR   - cena oferty rozpatrywanej 

2) dla kryterium: 2 (Pw- ilość punktów) 

Pokrowce wodoodporne na siedzenia - Tak – 100 pkt 

                   - Nie –     0 pkt 

3) kryterium: 3 – aktywne zawieszenie (możliwość zwiększenia prześwitu do co najmniej 

300mm) (Paz- ilość punktów): Tak - 100 pkt 

            Nie -     0 pkt 

4) kryterium: 4 – stały napęd na 4 koła 

 (PKN – ilość punktów) 

Stały napęd na 4 koła: Tak – 100 pkt 

     Nie –     0 pkt 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 

zgodnie ze wzorem: 

 

P= (PK x 80%)+ (PW x 1%)+ (Paz x 10%) + (PKN x 9%)  

 

Część II 

1. Wszystkie oferty, dla części II, niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) kryterium 1:  

Cena – 100 %  

Cena oferty jest ceną brutto.  

2. Sposób oceny ofert: 

1) dla kryterium 1: 

PK= [CN / CR x 100  ] x 100% 

PK - ilość punktów dla kryterium  

CN - najniższa oferowana cena,  

CR - cena oferty rozpatrywanej 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto – dla części II. 
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Rozdział 10 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą. 

2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 13 SIWZ („Wzór umowy”).  

3. W przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o 

zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych 

Wykonawców. 

4. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 

wynikające z charakteru konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

2) cel zawarcia umowy, 

3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy, 

5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

Rozdział  11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 

Rozdział 12 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy pzp. 
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Rozdział 13 

 

WZÓR UMOWY 
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Umowa nr .................. 

 

Zawarta w dniu…………….pomiędzy 

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii  

 80-958 Gdańsk,  

ul. Na Stoku 50 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

w imieniu którego działa: 

1.Dr n. wet. Włodzimierz Przewoski – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku 

 

a 

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

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

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

............................................................... zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zakup ………………..………………………………, znak 

WIW/a/z.272.3.2012 w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za 

najkorzystniejszą, strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§1 

 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje…………………………………………. 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną część umowy, oraz Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem samochodów wymienionych w ust. 1, które są 

wolne od wad fizycznych i prawnych, praw osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne 

postępowanie ich dotyczące i nie są one przedmiotem zabezpieczenia. 

 

§2 

Wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 lipca 2012 roku. 

 

§3 

1. Nie później niż na trzy dni przed terminem odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 2, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu 

umowy.  

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 
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……….…………………………………………………………………………... 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy pod w/w adres na własny koszt i ryzyko, wraz z 

dokumentami związanymi z dopuszczeniem pojazdów do eksploatacji, tj. kartą pojazdu, 

świadectwem homologacji, książką gwarancji. 

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru.  

5. W trakcie odbioru Wykonawca umożliwi Zamawiającemu między innymi kontrolę 

zgodności przedmiotu odbioru z wymaganiami specyfikacji technicznej określonymi w 

warunkach zamówienia i ofercie oraz wykonanie jazdy próbnej. 

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia oraz wstrzymać dokonanie 

odbioru do tego czasu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania ponownego podjęcia czynności. 

 

§ 4 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia: 

a.….    miesięcznej gwarancji na sprawne działanie samochodu, 

b.….    miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, 

c.…..   letniej gwarancji na antykorozyjną perforację nadwozia. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru przedmiotu umowy, 

odrębnie dla każdego z samochodów. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po dacie odbioru przedmiotu umowy na każde wezwanie 

Zamawiającego. 

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodów w terminie i na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają cenę sprzedaży za przedmiot umowy na kwotę brutto w wysokości 

…………………. zł, słownie: …………………………… złotych, w tym 23% VAT 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po 

protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. 

3. Faktura zostanie wystawiona na Wojewódzki Inspektora Weterynarii 80-958 Gdańsk 

ul. Na Stoku 50, NIP: 583-000-45-09. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół 

odbioru przedmiotu umowy. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, ale nie 

wcześniej niż 15.09.2012 roku.  
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5. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawcy przysługuje prawo do domagania 

się zapłaty odsetek ustawowych od przeterminowanej płatności w wysokości 

ustawowej. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: 

a. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 w 

wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% ceny brutto określonej w § 5 ust.1 za 

każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia 

odbioru usunięcia zgłoszonych wad, 

c. za odstąpienie od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, w tym w szczególności z przyczyn, o których mowa w  

 7 ust.1 w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1.  

 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych 

w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych, z ceny 

sprzedaży. 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy wykonawca nie wykona 

przedmiotu umowy w terminie 10 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 2, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

wystąpienia przyczyny odstąpienia. 

 

§8 

1. Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. 

2. W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 

a. terminu realizacji zamówienia, 

b. warunków i terminów płatności, 
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c. zmiany sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania zaproponowane przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się do uzyskania wyższej jakości 

końcowej zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

d. zmiany wynagrodzenia 

4. Zmiany, o których mowa w ust. c. mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności: 

a. w zakresie pkt a.b.c. w przypadku: wystąpienia „siły wyższej”, tj. między 

innymi katastrofy naturalnej, strajku, pożaru, eksplozji, wojny, ataku 

terrorystycznego, 

b. w zakresie pkt b. w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w trakcie realizacji umowy, 

c. w zakresie pkt a.b.c. w przypadku: przedłużenia terminu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

d. w zakresie pkt d, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

5. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innych obowiązujących przepisów. 

 

 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

  Zamawiający                                                                       Wykonawca 
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Rozdział 14 

 

WZÓR OFERTY 
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Załącznik nr 1 

 

 

OFERTA 

Na Dostawę samochodu terenowego i samochodów dostawczych – 2 części. 

 

……………………………………………………………….……………………………….. 

nazwa firmy 

………………………………………………………………………………………….………………….. 

adres 

………………………………………………………………………….………………………………….. 

Regon 

…………………………………………………………………………………..…………………….. 

telefon, faks, e-mail 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu 

zamówienia za cenę: 

 

Część 1** – Dostawa samochodu terenowego – 1 szt.. 

cena netto ..................................... zł  

podatek VAT -  ............................ zł 

stawka brutto - ............................zł  

(słownie brutto.............................................................................................................................) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Część 2** – Dostawa samochodów dostawczych – 4 szt. 

. 

cena netto .....................................   zł (za 4 szt.) 

podatek VAT -  .............................. zł 

stawka brutto - ............................. zł (za 4 szt.) 

(słownie brutto.............................................................................................................................) 

 W tym: 

Lp. Nazwa samochodu Ilość 

(szt.) 

Cena 

jednostkowa 

w PLN brutto 

Wartość w PLN 

brutto 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

1 Dostawa samochodu dostawczego 

skrzyniowego o ładowności do 1,5 

tony 

2   

2 Dostawa samochodu osobowo-

dostawczego o ładowności do 1,5 

2   
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tony 

   RAZEM:  

 

 

1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3.  Oferuję minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w siwz. 

4. Warunki płatności: przelew do 60 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego, 

ale nie wcześniej niż 15.09.2012 r. 

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia tj. 60 dni. 

6.  Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7.  Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia*:................................................................................................................................ 

8. Wadium złożone do przetargu po upływie terminów ustawowych prosimy zwrócić na 

konto w 

banku…………………………….nr………………………………………..…………………..

(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu). 

 

9. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty  

wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

**Wypełnia się tylko dla właściwej części, dla której Wykonawca składa ofertę. 
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Rozdział 15 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 
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Załącznik nr 2. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam 

warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 
 

 
 

 

 
 

 

..............................................                               ................................................... 
miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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 Załącznik nr 3 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007. Nr 223 poz. 

1655 ze zm.). 
 

 
  
 

 

 
 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 
 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

Opis sprzętu 

 

Załącznik nr 4  

 

Część 1 – dostawa samochodu terenowego – 1 szt. 

 

Model oferowanego samochodu …………………producent………………………… 

 

Minimalne wymagane parametry Spełnia (TAK/NIE)  

Podać parametry takie jak 

wymiary, moc silnika, zużycie 

paliwa, emisja CO₂ 
1) Rok produkcji – 2011 lub 2012  
2) Nadwozie pięciodrzwiowe do przewozu 5 osób  
3) Kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno 

szary, grafitowy, ciemno zielony 
 

4) Długość samochodu –max 5000 mm  
5) Rozstaw osi – min.2750 mm  

6) silnik wysokoprężny – min. 200 KM  
7) napęd na 4 koła:   
       STAŁY  
       załączny  
       brak napędu na 4 koła  
8) Automatyczna skrzynia biegów  

9) pojemność bagażnika po złożeniu tylnych siedzeń 

– min. 1000l 
 

10) Średnie zużycie paliwa – do 10 l/100 km  

11) Wartość emisji CO₂ w cyklu łączonym (wartość 

uśredniona) w g/km max- 250 g/km 

 

12) Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą 

Euro 5 
 

13) Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą 

Euro 5 
 

14) Układ kierowniczy ze wspomaganiem  

15) Czujnik parkowania tył i przód  
16) Czujnik deszczu  
17) Czujnik zmierzchu  

18) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  
19) Boczne poduszki powietrzne z przodu  
20) Kurtyny powietrzne  

21) Kierownica wspomagana i regulowana kolumna  
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kierownicy w dwóch płaszczyznach 

22) Fotele: kierowcy i pasażera, z regulacją,   
23) Podgrzewane fotele przednie  
24) Światła przeciwmgielne przednie  
25) Elektroniczna klimatyzacja dwustrefowa   

26) Sygnalizacja niezapiętych pasów  
27) Fabryczny radioodtwarzacz z CD + MP3  
28) Dodatkowe gniazdo zasilające 12V w tylnej części 

kabiny 
 

29) Elektrycznie sterowane szyby przód i tył  
30) Elektrycznie składane i podgrzewane lusterka 

zewnętrzne 
 

31) Reflektory Bi- ksenonowe  
32) Zdalnie sterowany centralny zamek  

33) Obręcze kół min 18”  
34) ESP , ABS, DSR, EBV, HBA, MSR, ASR, ELD, 

ACS 
 

35) Tempomat  
36) Hak holowniczy składany  
37) Prześwit (mm) min 180 mm  
38) Głębokość brodzenia (mm) min 700 mm  

39) Kierownica wielofunkcyjna  
40) Aktywne zawieszenie z możliwością zwiększenia 

prześwitu do 300 mm 
 

41) Blokada mechanizmu różnicowego   
42) Możliwość zamontowania wyciągarki  
43) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej 

pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył 

pojazdu), kamizelka odblaskowa 

 

44) Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem 

narzędzi i podnośnikiem 
 

45) Stopnie boczne zewnętrzne  

46) Relingi dachowe  
47) Podgrzewana szyba tylna z wycieraczką  
48) Pokrowce wodoodporne na siedzenia  

 
 

 

…………………………………………                             .......................................................... 

miejscowość i data                                                          podpis  osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

Opis sprzętu 

Załącznik nr 4  

Część 2 – dostawa samochodów dostawczych –4 szt. 

 

Samochód dostawczy  skrzyniowy o ładowności do 1,5 tony – 2 szt. 

Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………… 

 

Minimalne wymagane parametry Spełnia (TAK/NIE)  

Podać parametry takie jak 

wymiary, moc silnika, zużycie 

paliwa, emisja, CO2 

1. Rok produkcji – 2011 lub 2012  

2. Nadwozie – samonośne stalowe z otwartą 

przestrzenią bagażową, możliwość przewozu osób 

min 2 osób w kabinie kierowcy (kabina pojedyncza) 

 

3. Regulacja fotela kierowcy  

4. Przestrzeń ładunkowa odkryta z otwieraną min. 

tylną klapą  

 

5. Kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, 

grafitowy, ciemno zielony 

 

6. Długość samochodu – max 5000 mm  

7. Rozstaw osi – min. 2900 mm  

8. Silnik wysokoprężny – min. 100 KM  

9. Paliwo: olej napędowy  

10. Średnie zużycie paliwa (cykl mieszany) – max  10 

l/100 km 

 

11. Wartość emisji CO₂ 
12.  w cyklu łączonym (wartość uśredniona) w g/km  

max - 280 

 

13. Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 

5 

 

14. Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą 

Euro 5 

 

15. Układ kierowniczy ze wspomaganiem  

16. Skrzynia biegów min 5 biegowa   

17. Min. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  

18. Immobilizer  

19. Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe, 

trójpunktowe 

 

20. Fabryczny radioodtwarzacz   

21. Elektrycznie sterowane szyby przód   
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22. Centralny zamek sterowany pilotem  

23. ABS,  EDS, ASR  

24. Pełne koło zapasowe + zestaw narzędzi z 

podnośnikiem 

 

25. Ładowność min 0,9 t do max. 1,5 tony  

26. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej 

pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył pojazdu), 

kamizelka odblaskowa  

 

 

 

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

miejscowość i data  podpis  osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

Opis sprzętu 

 

 

Załącznik nr 4  

Część 2 –. 

Samochód osobowo-dostawczy o ładowności do 1,5 tony – 2 szt. 

 

Model oferowanego urządzenia ……………………….. producent…………………… 

 

Minimalne wymagane parametry: Spełnia (TAK/NIE)  

Podać parametry takie jak 

wymiary, moc silnika, zużycie 

paliwa, emisja CO2 

1. Rok produkcji – 2011 lub 2012  

2. Nadwozie –samonośne stalowe, możliwość przewozu 

osób: 1 +8 osób. 

 

3. Możliwość demontażu siedzeń w kabinie pasażerskiej 

tj. drugi i trzeci rząd siedzeń 

 

4. II rząd siedzeń – 3 osobowy z możliwością złożenia 1 

siedzenia w celu wejścia  

 

5. III rząd siedzeń – 3 osobowy  

6. Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów  

7. Kolor nadwozia – metaliczny czarny, ciemno szary, 

grafitowy, ciemno zielony 

 

8. Boczne drzwi, w części pasażerskiej, przesuwane   

9. Tylne drzwi / klapa tylna  

10. Długość samochodu –max 5 000 mm  

11. Rozstaw osi – min. 2900 mm  

12. Silnik wysokoprężny – min. 90 KM  

13. Wspomaganie układu kierowniczego  

14. Średnie zużycie paliwa – do  10 l/100 km  

15. Wartość emisji CO₂ w cyklu łączonym(wartość 

uśredniona) w g/km max - 250 

 

16. Wartość emisji tlenków azotu zgodnie z normą Euro 5  

17. Wartość emisji cząstek stałych zgodnie z normą Euro 

5 

 

18. Układ kierowniczy ze wspomaganiem  

19. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  

20. Immobilizer  

21. Kierownica wspomagana regulowana kolumna 

kierownicy – kąt nachylenia 
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22. Układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z 

filtrem przeciwpyłowym i recylkulacją 

 

23. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej   

24. Fabryczny radioodtwarzacz   

25. Elektrycznie sterowane szyby przód   

26. Centralny zamek  

27. ABS, ASR, EDS  

28. Zaczepy do mocowania ładunku  

29. Wysokość przestrzeni bagażowej max. 2000 mm  

30. Ładowność min 0,9 t do max. 1,5 tony  

31. Przestrzeń ładunkowa wyłożona materiałem wodo- i 

chemio- odpornym 

 

32. Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi 

i podnośnikiem 

 

33. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej 

pomocy, osłony przeciwbłotne (przód i tył pojazdu), 

kamizelka odblaskowa. 

 

 

 

 
 

…………………………………                                          ......................................................... 

miejscowość i data                                                            podpis  osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 


