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ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofert składaj si : oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty
(w tym o wiadczenia, zał czniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporz dz oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi by sporz dzona na formularzu oferty, według wzoru stanowi cego
zał cznik nr 1 do siwz.
4. Oferta musi by sporz dzona w j zyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
r cznie długopisem. Oferty nieczytelne zostan odrzucone.
5. Oferta musi by podpisana przez osoby upowa nione do składania o wiadcze woli
w imieniu Wykonawcy. Upowa nienie do podpisania oferty musi by doł czone do oferty
w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z oryginałem przez notariusza, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów zał czonych przez Wykonawc .
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopi jakiego dokumentu, musi by ona
po wiadczona za zgodno
z oryginałem przez Wykonawc (Wykonawca składa
własnor czny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodno ”), z zastrze eniem pkt 5 oraz
Rozdział III pkt 2 niniejszej siwz. Je eli do reprezentowania Wykonawcy upowa nione s
ł cznie dwie lub wi cej osób, kopie dokumentów musz by potwierdzone za zgodno
z oryginałem przez te osoby.
7. Je eli który z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawc jest sporz dzony
w j zyku obcym dokument taki nale y zło y wraz z tłumaczeniem na j zyk polski
po wiadczonym przez Wykonawc . Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym bez
wymaganych tłumacze nie b d brane pod uwag .
8. Zaleca si , aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
w których Wykonawca naniósł zmiany, musz by przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedn ofert .
10. Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Oferta musi obejmowa cało zamówienia, nie dopuszcza si składania ofert cz ciowych.
12. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniaj cych.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty.
14. Wykonawca zamieszcza ofert w zamkni tej zewn trznej i wewn trznej kopercie z tym, e:
a) koperta zewn trzna powinna by oznaczona w nast puj cy sposób:
TEATR LALEK „PLECIUGA”, pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin (sekretariat),
przetarg nieograniczony , oferta na: „Dostaw samochodu osobowego typu BUS – 9
miejscowego” oraz nie otwiera przed 08.10.2009, przed godz.11.00 – bez nazwy i
piecz tki Wykonawcy
b) koperta wewn trzna powinna zawiera ofert i by zaadresowana na Wykonawc , tak,
aby mo na było odesła ofert w przypadku jej wpłyni cia po terminie.
15. Je eli oferta Wykonawcy nie b dzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 14 i nie zostanie
zło ona w wyznaczonym pokoju zamawiaj cy nie b dzie ponosi adnej odpowiedzialno ci
za nieterminowe wpłyniecie oferty.
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ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany oraz wycofa zło on przez siebie ofert przed
terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne o wiadczenie, e ofert sw
wycofuje, w zamkni tej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt. 14 ppkt 1)
z dopiskiem „wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne o wiadczenie, i ofert sw
zmienia, okre laj c zakres i rodzaj tych zmian a je li o wiadczenie o zmianie poci ga za
sob konieczno wymiany czy te przedło enia nowych dokumentów – Wykonawca
winien dokumenty te zło y .
Powy sze o wiadczenie i ewentualne dokumenty nale y zamie ci w zamkni tej
kopercie wewn trznej i zewn trznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2)
przy czym koperta zewn trzna powinna mie dopisek „zmiany”.
2. Wykonawca nie mo e wprowadzi zmian do oferty oraz wycofa jej po upływie terminu
składania ofert.
3. Oferty zło one po terminie składania Zamawiaj cy zwraca Wykonawcom bez otwierania, po
upływie terminu do wniesienia protestu.
ROZDZIAŁ III Oferty wspólne
1. Wykonawcy składaj cy ofert wspóln ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich
w post powaniu albo do reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdowa si w ofercie wspólnej
Wykonawców. Pełnomocnictwo musi by zło one w oryginale lub kopii po wiadczonej za
zgodno z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiaj cym w toku post powania; zwraca si do
Zamawiaj cego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiaj cy kieruje informacje,
korespondencj , itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub wi cej Wykonawców, powinna spełnia
nast puj ce wymagania:
1) oferta wspólna powinna by sporz dzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotycz ce własnej firmy, takie jak np.: odpis z wła ciwego rejestru albo
za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej – skada ka dy
z Wykonawców składaj cych ofert wspóln w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, o wiadczenia, harmonogramy itp.
składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców
składaj cych ofert wspóln ,
5. Wspólnicy spółki cywilnej s traktowani jak Wykonawcy składaj cy ofert wspóln i maj
do nich zastosowanie zasady okre lone w pkt 1-4 niniejszego rozdziału.
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6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania post powania) Wykonawcy składaj cy
ofert wspóln b d mieli obowi zek przedstawi Zamawiaj cemu umow konsorcjum,
zawieraj c , co najmniej:
1) zobowi zanie do realizacji wspólnego przedsi wzi cia gospodarczego obejmuj cego
swoim zakresem realizacj przedmiotu zamówienia,
2) okre lenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowi zywania umowy, który nie mo e by krótszy, ni okres obejmuj cy realizacj
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jako ci i r kojmi.
ROZDZIAŁ IV Jawno

post powania

1. Zamawiaj cy prowadzi protokół post powania.
2. Protokół post powania wraz z zał cznikami jest jawny. Protokół i zał czniki do protokołu
udost pnia si na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu
post powania, z tym e oferty udost pnia si od chwili ich otwarcia.
3. Udost pnienie protokołu lub zał czników mo e nast pi przez wgl d w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiaj cego, przesłanie kopii poczt , faksem lub drog
elektroniczn , zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody Zamawiaj cego Wnioskodawca w trakcie wgl du do protokołu lub zał czników
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj cego nie mo e samodzielnie kopiowa lub
utrwala za pomoc urz dze lub rodków technicznych słu cych do utrwalania obrazu
tre ci zło onych ofert.
5. Je eli przesłanie kopii protokołu lub zał czników zgodnie z wyborem Wnioskodawcy jest
z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególno ci z uwagi na ilo
danych do
przesłania dokumentów, Zamawiaj cy informuje o tym Wnioskodawc i wskazuje sposób,
w jaki mog by one udost pnione.
6. Je eli udost pnienie protokołu lub zał czników b dzie si wi zało z konieczno ci
poniesienia dodatkowych kosztów, zwi zanych z wskazanym przez Wnioskodawc
sposobem udost pniania lub konieczno ci przekazania protokołu lub zał czników koszty te
pokrywa Wnioskodawca.
7. Nie ujawnia si informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni w terminie
składania ofert, zastrzegł, e nie mog one by udost pniane.
8. W przypadku zastrze enia informacji Wykonawca ma obowi zek wydzieli z oferty
informacje stanowi ce tajemnic jego przedsi biorstwa i oznaczy je klauzul „nie
udost pnia ”. Informacje stanowi tajemnic przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z
pó niejszymi zmianami)”.
9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrze e w ofercie informacje, które nie stanowi tajemnicy
przedsi biorstwa lub s jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych
lub odr bnych przepisów, informacje te b d podlegały udost pnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrze one dokumenty.
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ROZDZIAŁ V Wymagane dokumenty potwierdzaj ce spełnianie warunków udziału
w post powaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania.
Inne dokumenty wymagane w ofercie.
1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
1) posiadaj uprawnienia do wykonania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli ustawy
nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
2) posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowi zanie innych
podmiotów do udost pnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełniania warunków udziału w post powaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów zło onych przez Wykonawc , na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. Ka dy z Wykonawców ma obowi zek zło y nastepuj ce o wiadczenia i dokumenty
potwierdzaj ce spełnienie warunków udziału w post powaniu:
1) O wiadczenie Wykonawcy, wg wzoru, stanowi cego zał cznik nr 2 do niniejszej siwz
o spełnianiu warunków okre lonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. o wiadczenie składa pełnomocnik w imieniu
Wykonawców składaj cych ofert wspóln .
2) Aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do
ewidencji działalno ci gospodarczej (je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno ci), wystawione nie wcze niej ni 6
miesi cy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ka dy z Wykonawców
składaj cych ofert wspóln .
3. Ponadto Wykonawcy maj doł czy do oferty nast puj ce dokumenty:
1) ofert cenow zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, według wzoru stanowi cego
Zał cznik nr 1 do siwz
W przypadku składania oferty wspólnej nale y zło y jeden dokument.
2) opis parametrów technicznych oferowanego produktu b d cego przedmiotem
niniejszego zamówienia według wzoru stanowi cego Zał cznik nr 4 do siwz
W przypadku składania oferty wspólnej nale y zło y jeden dokument.
3) odpowiednie pełnomocnictwa
Tylko w sytuacjach okre lonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku
składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
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4) o wiadczenie według wzoru stanowi cego zał cznik nr 1 do siwz wskazuj ce cze
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (je eli
wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej nale y zło y jeden dokument
4. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie zło o wiadcze lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie zło yli pełnomocnictw,
albo którzy zło yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1, zawieraj ce bł dy lub którzy zło yli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
zło enia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich zło enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewa nienie post powania. Zło one na wezwanie
Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spełnienie przez
Wykonawc warunków udziału w post powaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy
wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego, nie pó niej ni w dniu, w którym upłyn ł
termin składania ofert.
5. W przypadku zał czenia do oferty innych dokumentów ni wymagane przez Zamawiaj cego
(np. materiały reklamowe, informacyjne itp.) zaleca si aby stanowiły one odr bn cz
niezł czon z ofert w sposób trwały. Dokumenty te nie b d podlegały ocenie przez
Zamawiaj cego.
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 ppkt 2) siwz składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, potwierdzaj ce, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed upływem terminu składania ofert.
3. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt. 1 zast puje si je
dokumentem zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem, wła ciwym organem
s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje si odpowiednio.
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja
1.
2.

Termin wykonania zamówienia nie mo e by dłu szy ni 50 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.
Wymagany przez zamawiaj cego minimalny okres gwarancji liczony od dnia protokolarnego
odbioru przedmiotu zamówienia:
1) minimum 3 lata (bez limitu kilometrów) na silnik i podzespoły
2) minimum 3 lata na powłok lakiernicz
3) minimum 12 lat na antykorozyjn perforacj nadwozia
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ROZDZIAŁ VIII Wyja nienia tre ci SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania
si Wykonawców z Zamawiaj cym
1. Zamawiaj cy urz duje w nast puj cych dniach (pracuj cych) i godzinach:
poniedziałek – pi tek – od godz. 8.00 do godz. 16.00.
2. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy i Wykonawca
przekazuj na pi mie z zastrze eniem pkt 3.
3. Zamawiaj cy dopuszcz porozumiewanie si z pomoc faxu, przy przekazywaniu
nast puj cych dokumentów:
1) pytania i wyja nienia dotycz ce tre ci siwz,
2) modyfikacje tre ci siwz,
3) wniosek Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa
w art. 86 ustawy oraz odpowied Zamawiaj cego,
4) wniosek o wyja nienie tre ci oferty,
5) wniosek o wyja nienia dotycz ce o wiadcze i dokunentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy,
6) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
7) informacje o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych,
8) informacje o poprawieniu innych omyłek polegaj cych na niezgodno ci oferty ze
specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowoduj cych istotnych zmian
w tre ci oferty,
9) o wiadczenie Wykonawcy w kwestii wyra enia zgody na poprawienie innych omyłek
polegaj cych na niezgodno ci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia,
niepowoduj cych istotnych zmian w tre ci oferty,
10) wniosek Zamawiaj cego o wyra enie zgody na przedłu enie terminu zwi zania ofert
oraz odpowied Wykonawcy,
11) o wiadczenie Wykonawcy o przedłu eniu terminu zwi zania ofert ,
12) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali
z post powania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
13) zawiadomienie o uniewa nieniu post powania,
14) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181
ustawy.
4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem, ka da ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. Korespondencja przesłana za pomoc faxu po godzinach urz dowania zostanie
zarejestrowana w nast pnym dniu pracy Zamawiaj cego i uznana za wniesion z dat tego
dnia.
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6. Post powanie odbywa si w j zyku polskim w zwi zku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
o wiadczenia itp. składane w trakcie post powania mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawcami
musz by sporz dzone w j zyku polskim.
7. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz.
Zamawiaj cy wymaga, aby wszelkie pisma zwi zane z post powaniem były kierowane
wył cznie na ten adres.
8. Zamawiaj cy nie zamierza zwoływa zebrania Wykonawców.
9. Osob uprawnion do kontaktowania si z Wykonawcami jest p. Bo ena Belicka
tel/fax.(091) 433 58 04, od poniedziałku do pi tku w godz. od 8.00 – 16.00.
10. Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci siwz. Zamawiaj cy
udzieli niezwłocznie wyja nie , chyba e pro ba o wyja nienie tre ci siwz wpłynie do niego
na mniej ni 6 dni przed terminem składania ofert.
11. Tre
zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał siwz bez ujawniania ródła zapytania oraz udost pnia na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed upływem terminu do składania
ofert zmieni tre
siwz. Dokonan zmian specyfikacji Zamawiaj cy przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, zamieszcza j tak e na
stronie internetowej.
13. Je eli w wyniku zmiany tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadz cej
do zmiany tre ci ogłoszenia o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiaj cy przedłu a termin składania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia oraz na
stronie internetowej.
ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty
1. Zamawiaj cy przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Podstaw wyliczenia ceny ofertowej powinna by dla wykonawcy jego własna, oparta na
rachunku ekonomicznym kalkulacja.
3. W ofercie cenowej (wg. Zał cznika nr 1 do siwz) nale y poda cen całkowit brutto oraz
warto nale nego podatku VAT
4. Cena ofertowa ma obejmowa wszystkie prace i elementy jakie z technicznego punktu
widzenia s konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowi zany jest na wezwanie Zamawiaj cego przedstawi szczegółowe
kalkulacje ceny, w czasie trwania przetargu jak i po wyborze oferty, po podpisaniu umowy
oraz w trakcie realizacji i po zako czeniu zamówienia.
5. Cena ofertowa musi zawiera równie :
1) cła,
2) mar e,
3) upusty,
4) podatki naliczane wg aktualnie obowi zuj cych przepisów,
5) koszty transportu, dojazdu,
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6) koszty dostawy do Zamawiaj cego,
7) koszty przegl du technicznego,
8) koszty ubezpieczenia dostawy, itp.
6. Wykonawca winien przewidzie wszystkie okoliczno ci, które mog wpłyn na cen
zamówienia.
7. Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc b d prowadzone w walucie PLN.
8. Cena musi by wyra ona w złotych polskich niezale nie od wchodz cych w jej skład
elementów. Tak obliczona cena b dzie brana pod uwag przez komisj przetargow w trakcie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
9. Zastosowanie przez wykonawc stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej
z obowi zuj cymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
10. Bł d w obliczeniu ceny, którego nie mo na poprawi na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa
zamówie publicznych spowoduje odrzucenie oferty.
ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert
1. Ofert nale y zło y w Teatrze Lalek „Pleciuga” Pl. Teatralny 1, 71-403 Szczecin
w sekretariacie, I p, w terminie do dnia 08.10.2009 r., do godz. 10.00.
2. Za termin zło enia oferty uwa a si termin jej wpłyni cia do Zamawiaj cego.
3. Wykonawca otrzyma pisemna potwierdzenie zło enia oferty.
4. Oferty b d podlega rejestracji przez Zmawiaj cego. Ka da przyj ta oferta zostanie
opatrzona adnotacj okre laj c dokładny termin przyj cia oferty tzn. dat kalendarzow oraz
godzin i minut , w której została przyj ta. Do czasu otwarcia ofert, b d one
przechowywane w sposób gwarantuj cy ich nienaruszalno .
5. Otwarcie ofert odb dzie si w dniu 08.10.2009 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiaj cego,
Pl. Teatralny 1, 71-403 Szczecin, sala konferencyjna I p.
6. Post powanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisj Przetargow
powołan Zarz dzeniem Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Lalek „Pleciuga”
Nr 10 z dnia 20.08.2009 r.
7. Post powanie toczy si b dzie z podziałem na cz : jawn i niejawn .
8. Zamawiaj cy bezpo rednio przed otwarciem ofert poda kwot , jak zamierza przeznaczy na
sfinansowanie zamówienia. Nast pnie Zamawiaj cy otworzy koperty z ofertami i ogłosi
nazw (firm ) i adres (siedzib ) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a tak e
informacje dotycz ce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatno ci –
zawartych w ofercie.
9. Informacje, o których mowa w ust. 8 Zamawiaj cy przeka e niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
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2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
cena najni sza
------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 100%
cena oferty ocenianej
3. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni.
4. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiaj cy dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegaj
wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiaj cy odrzuci jego ofert .
Nast pnie Zamawiaj cy dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych
z post powania nie podlegaj odrzuceniu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Wykonawców wyja nie
dotycz cych tre ci zło onych ofert i dokumentów potwierdzaj cych spełnianie warunków
udziału w post powaniu.
7. Zamawiaj cy poprawi w tek cie oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek
niezwłocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiaj cy poprawi w tek cie oferty inne omyłki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze
specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty
niezwłocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta została poprawiona.
9. Je eli oferta zawiera b dzie ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Zamawiaj cy zwróci si w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w okre lonym
terminie wyja nie dotycz cych elementów oferty maj cych wpływ na wysoko ceny.
10. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli:
1) jest niezgodna z ustaw ,
2) jej tre
nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrze eniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
3) jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została zło ona przez wykonawc wykluczonego z udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
6) zawiera bł dy w obliczaniu ceny
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodził si na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
8) jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.
11. Oferty nie odrzucone zostan poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
okre lonymi w siwz.
12. Zamawiaj cy wybierze ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów oceny ofert
okre lonych w siwz.
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13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców,
którzy zło yli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ) i adres tego Wykonawcy,
którego ofert wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy (firmy), siedziby
i adresy Wykonawców, którzy zło yli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania zło onych ofert zawieraj cych punktacj przyznan oferentom
w ka dym kryterium oceny ofert i ł czn punktacj .
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne
i prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania, podaj c uzasadnienie
faktyczne i prawne.
14. W przypadku wyst pienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiaj cy
uniewa nia post powanie.
15. O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy zawiadomi równocze nie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali si o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewa nienia post powania
przed upływem terminu składania ofert,
2) zło yli oferty – w przypadku uniewa nienia post powania po upływie terminu
składania ofert
- podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Zamawiaj cy zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
zło one przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.
ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy
1.

2.

Informacje o formalno ciach, jakie powinny by spełnione w celu zawarcia umowy.
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowi zany jest skontaktowa si
z Zamawiaj cym w terminie 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty
i uzgodni termin podpisania umowy.
2) Wykonawca ma obowi zek zawrze umow zgodnie ze wzorem umowy stanowi cym
zał cznik nr 3 do niniejszej siwz.
3) Zawarta umowa b dzie jawna i b dzie podlegała udost pnianiu na zasadach okre lonych
w przepisach o dost pie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
Termin i miejsce zawarcia umowy.
1) Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiaj cego, nie wcze niej ni w 8 dniu od daty
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
2) Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1, je eli w post powaniu o udzielenie zamówienia
została zło ona tylko jedna oferta.
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ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o rodkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mo e dozna
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy, przysługuj rodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: protest, odwołanie i skarga.
2. Wobec czynno ci podj tych przez Zamawiaj cego w toku post powania oraz w pzrypadku
zaniechania przez Zamawiaj cego czynno ci, do której jest obowi zany na podstawie ustawy,
Wykonawca ma prawo wnie pisemny protest w terminach okre lonych w ustawie.
3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Zamawiaj cy odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony
lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.
5. Protest powinien wskazywa oprotestown czynno lub zaniechanie Zamawiaj cego, a tak e
zawiera
danie, zwi złe przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci faktycznych i prawnych
uzasadniaj cych wniesienie protestu.
6. Odwołanie przysługuje wył cznie do rozstrzygni cia protestu dotycz cego:
1) opisu sposobu ceny spełniania warunków udziału w post powaniu,
2) wykluczenia Wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty.
7. Odwołanie wnosi si do Prezesa Urz du w terminie 5 dni od dnia dor czenia rozstrzygni cia
protestu lub upływu terminu do rozstrzygni cia protestu, jednocze nie przekazuj c jego kopi
Zamawiaj cemu. Zło enie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urz du.
8. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej
ko cz ce post powanie odwoławcze przysługuje skarga do s du.
ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu BUS – 9 miejscowego,
fabrycznie nowego, nap dzanego silnikiem turbo diesel.
2. Kod CPV: 34 11 00 00 -1 samochody osobowe
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególno ci dostaw samochodu osobowego typu BUS – 9
miejscowego, fabrycznie nowego, nap dzanego silnikiem turbo diesel o nast puj cych
parametrach:
I. Wymagania techniczne
1) Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2009 r.
2) Silnik wysokopr ny (diesel) o pojemno ci od 2 000 cm3 do 2 500 cm3 i o mocy powy ej
100 KW
3) Skrzynia biegów sze cioprzekładniowa, manualna
4) Układ kierowniczy ze wspomaganiem
5) Rozstaw osi min. 3 000 mm
6) Wysoko całkowita zewn trzna max. 2 100 mm
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7) Długo przestrzeni cz ci baga owej min. 1 000 mm
8) Dopuszczalna u ytkowa masa całkowita pojazdu do 3,5 ton
9) Nap d na koła przednie
10) Emisja spalin – min. EURO 4
11) Zu ycie paliwa:
a) w cyklu miejskim – poni ej 11 litrów/100 km
b) poza miastem – poni ej 8 litrów/100 km
c) rednie zu ycie – do 10 litrów/100 km
II. Wymagane wyposa enie
1) ABS
2) ESP – Elektroniczny System Stabilizacji Toru Jazdy
3) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa era
4) Klimatyzacja z manualn lub półautomatyczn regulacj w kabinie kierowcy i w
przestrzeni pasa erskiej
5) Ogrzewanie powierzchni pasa erskiej
6) Elektryczne szyby przednie regulowane elektrycznie i podgrzewane lusterka boczne
7) Immobilliser
8) Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
9) Alarm i centralny zamek sterowany pilotem
10) Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci z podłokietnikiem
11) Podwójny fotel pasa era w kabinie kierowcy
12) W przedziale pasa erskim tylnym – fotele pojedyncze z podłokietnikami, zagłówkami,
regulacj oparcia, podstawy foteli szybkodemontowalne
13) Fotele wyło one tkanin tekstyln
14) Pełne tapicerowanie cian bocznych w przestrzeni pasa erskiej, podsufitka na całej
długo ci dachu, boki pojazdu, słupki okienne wyko czone materiałem łatwo zmywalnym
15) Dodatkowe o wietlenie przedziału pasa erskiego
16) Dywaniki podłogowe gumowe
17) Przednie i tylne wiatła przeciwmgielne
18) Szyby przyciemniane w kabinie kierowcy i w przedziale pasa erskim
19) Radio na płyty CD, MP3, gło niki
20) Drzwi tylne jednoskrzydłowe otwierane do góry lub dwuskrzydłowe o k cie otwarcia do
max. 180o z oknem, wycieraczk i spryskiwaczem
21) Drzwi boczne przesuwane po prawej i lewej stronie ze stopniem
III. Inne wymagania
1) Felgi aluminiowe
2) Dodatkowy komplet kół zimowych na felgach stalowych
3) Lakier: srebrny metalik, grafitowy metalik lub ciemnozielony metalik (do wyboru)
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4) Hak holowniczy ci gany
5) Podno nik samochodowy hydrauliczny odpowiedni do ci aru pojazdu
Uwaga: samochód ma by przystosowany do transportu przyczepy 2 –osiowej, o masie
całkowitej 1 400 kg (któr posiada Zamawiaj cy).
4. Przedmiot zamówienia obejmuje równie dostaw ww. samochodu do siedziby
Zamawiaj cego.
5. Samochód b d cy przedmiotem dostawy w chwili jego odbioru przez Zamawiaj cego musi
mie wa ne badania techniczne.
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