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 Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Fundacja „Praca dla Niewidomych" z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 22,  

tel. (0-22) 826-88-66 fax (0-22) 826-99-93, e-mail: fpdn@fpdn.org. 

I. Tryb udzielania zamówienia: 

1.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, a także wydanych na 

podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych. Postępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego. 

2. Stosuje się:   

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego 

w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z                 

2013 r. poz. 1692). 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 1735).  

- Kodeks Cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).  

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.).  

 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu  przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych umożliwiający przewóz:  

- 16 (pasażerów) + 1 (kierowca);  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

 

1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy; 

2. Zakończenie: do 31 Maja 2015 roku. 

  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                        

w postępowaniu, dotyczące: 

1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  

 1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;  

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe 

lub zdolność kredytową w kwocie minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100); 

2. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
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technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia - nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ), dołączonych do oferty. 

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą  

wykluczeniu z udziału w postępowaniu.   

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się również Wykonawców, którzy podlegają 

wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą; 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

7.1  jest niezgodna z ustawą, 

7.2  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, 

7.3  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

7.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

7.5  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

7.6  zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7.7  Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

7.8  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

8.  O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne        

i prawne.   

9. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie o udzielenie zamówienia, 

ustanawiają wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy                    

w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 

zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokumenty 

dotyczące pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność           

z oryginałem. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem, 

występującym jako pełnomocnik. 

 

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

 

1. Na ofertę, oprócz innych dokumentów wskazanych w niniejszym rozdziale, składają się następujące 

dokumenty i załączniki: 

1.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do 

SIWZ; 

1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  zgodne           

z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załączniku nr 1 do SIWZ; 

1.3 Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, do oferty dołączyć należy: 

2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – załączniku nr 2 do 

SIWZ; 
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2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. W celu oceny spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

3.1  Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z tym, że Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie minimum 50 000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 

 3.2 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,             

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca: 

 - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów,  

 - o których mowa w punkcie 2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

4.2 Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej niż w terminie o którym mowa 

w pkt 4.1. 

5. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:  

6.1 Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie 

późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert. 

6.2.  Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie 

sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji 

Zamawiający nie będzie ujawniał. 

6.3 Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po 

dokonaniu przez Zamawiającego analizy czy oferta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, nie 

podlegających udostępnieniu. 

6.4 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów 

prawnych w tym, m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6.5 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
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wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności.  

7. Wykonawca wraz z ofertą na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp składa listę podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ. 

8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie 

złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu oraz 

spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

VII Sposób porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów: 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie:  

 pisemnej  

 faksem nr fax (0-22) 826-99-93 . 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Zamawiający przyjmuje wszystkie pisma w godzinach urzędowania tj. od godz. 8.00 do 16.00  w dni 

robocze. 

4. Zamawiający informuje, że osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kierownik 

Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie Tomasz Kozłowski. Informacje udzielane 

będą w godzinach urzędowania pod nr tel.: 24/260-23-47. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium: 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,      

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 

1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nie 
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ulegającego usunięciu, bez pozostawiania śladów. 

3.    Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4.  Oferta powinna być złożona  na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać 

się od Nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty (Wykonawca nie musi numerować stron oferty, 

jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub złączone w inny techniczny sposób). 

5.  Każda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, każda 

poprawka w ofercie musi być podpisana przez tę osobę. 

6.  Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby upoważnione, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla 

formy organizacyjnej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy.   

7.    Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ. 

8.   Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii  

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

9.  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10.  Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. 

Koperta (opakowanie) powinna być  opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: 

 

Oferta na przetarg: 

„Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji „Praca dla Niewidomych” 

Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Stanisławowie”  

  Nie otwierać przed  08.04.2015 r. godz. 10.00 

  

11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Fundacja” Praca dla Niewidomych” w Warszawie, 

ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa, w sekretariacie, do dnia 08.04.2015 r. do godz. 10
00

. 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak          

i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres 

Zamawiającego, w sposób opisany w rozdziale X niniejszej SIWZ i dodatkowo opatrzone napisem 

„Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofane”.    

4. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie  dnia 08.04.2015 r. o 

godz. 10
15

. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

7.1  nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

7.2  informacje dotyczące ceny oferty.  

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 

8. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże 

niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 7. 

9. Zamawiający  niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 

1.  Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do SIWZ formularzu 

oferty cenowej (załącznik nr 3 do SIWZ) według zasad określonych  
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w sposobie wypełnienia tego formularza. 

2.  Cena oferty jest ceną za realizację całego zamówienia.  

3. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług i wpisuje ją do odpowiednich 

rubryk oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru oferty. 

4. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się 

do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,           

w tym podatek VAT. 

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny by od 

razu ujęte w obliczeniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez 

konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

6. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2  ustawy Pzp. 

7. Zamawiający poprawi w ofercie: 

7.1  oczywiste omyłki pisarskie;  

7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (o fakcie tym Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona).    

8. Wykonawca, w którego ofercie poprawiono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3  ustawy Pzp, 

musi w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrazić zgodę na ich poprawę, w przypadku 

odmowy poprawy omyłek – Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

9.  Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona w złotych, z zaokrągleniem 

do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). 

10. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT. 

 

 

XIII. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tego kryterium i sposobu oceny oferty: 

 

1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się bilans najkorzystniejszej ceny oraz okresu gwarancji 

mechanicznej. 

2. Sposób oceniania ofert: 

 Oferta o najniższej cenie ofertowej otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie 

mniej wg następującego wyliczenia  

 

Ocena punktowa: 

  

  

  

cena najkorzystniejsza 
X 90 punktów 

cena badana 

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji mechanicznej otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe 

oferty proporcjonalnie mniej wg następującego wyliczenia: 

 

Ocena punktowa: 

 

gwarancja badana X 10 punktów 
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gwarancja najdłuższa 

 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ogólną oceną punktową 

dokonywaną według wzoru: 

 

 

P= C  + G gdzie: 

 

P- ogólna ocena punktowa 

C – ocena punktowa kryterium cena. 

G – ocena punktowa kryterium gwarancji mechanicznej. 
 

 

 

 

4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy rozumieć 

ofertę z najwyższą liczną punktów. 

 

 

XIV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.   

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.   

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie będzie powodować przedłużenia terminu do składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.         

5. Zamawiający dostarczy treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym dostarczono (lub którzy 

pobrali od Zamawiającego) specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł 

zapytania, a także zamieści wyjaśnienia na swojej stronie internetowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 

Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie 

dostarczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego.  

7.  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści informację 

na swojej stronie internetowej.  

XV.  Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1.  Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

1.1.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
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nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny 

ofert;  

1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.3. Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

1.4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa               

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieści tę informację na swojej 

stronie internetowej. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyli się od podpisania umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych nie odrzuconych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

XVII.  Istotne postanowienia dla stron, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy                   

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1.   Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2.  O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym 

pismem. 

3.  Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich 

czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających  

z art. 353 i art. 99 Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby 

wyznaczonej i czas jego działania. 

4.  Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,          

w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: 

losowych, technicznych, administracyjnych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa jeżeli 

będzie to konieczne  dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą. 

5. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 4 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy 

dotyczących w szczególności: 

a) zmiany siedziby jednej ze stron; 

b) zmiany parametrów przedmiotu zamówienia na wyższe (korzystniejszej dla Zamawiającego) przy 

zachowaniu ceny zawartej w ofercie. 

6. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto 

pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej 

w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

 

XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w prowadzonym postępowaniu. 

 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, zgodnie z działem VI ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
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 a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 c) odrzucenia oferty odwołującego.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 

Publicznych w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 

ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia                         

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 

 b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do Sądu. 

13. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 

jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.  

14. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 

15. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa  zamówień 

publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g. 

 

 

XIX. Informacja o dopuszczeniu przez Zamawiającego składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

XX. Informacja o zamówieniach uzupełniających. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

 

XXI. Informacja o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom (w przypadku braku Podwykonawców należy w odpowiednich 

rubrykach dokumentu wpisać „Nie dotyczy”). 
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2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

 

XXII. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Nr 1.  Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

Nr 3.  Formularz oferty cenowej. 

Nr 4. Wzór umowy (projekt). 

Nr 5.  Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej/ lista podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej. 

Nr 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

12 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, 

której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany                            

w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej  przeze mnie firmy oświadczam, że 

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

który brzmi: 

 

Art. 22. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące; 

 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

  

 

 

 

……………………… dnia ………………….. 

 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 (pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ja, niżej podpisany, 

reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana na pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub 

wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej  przeze mnie firmy 

oświadczam, że nie podlegamy indywidualnie ani żaden z Wykonawców wspólnie z nami ubiegających się          

o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie przepisów art. 24 ust. 1  i  2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 

 

Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 

zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej 

wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, 

które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 

umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

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 przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za 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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za 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 przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
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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 przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 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 będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) 

- przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-

akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, 

lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje 

się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 

1 i 2; 

 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 

terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

……………………… dnia ………………….. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Dane Wykonawcy 

/ Wykonawców 

występujących 

wspólnie 

 

Adres 

Wykonawcy 
 

Nr telefonu  
Nr faksu  
E-mail:  

 

OFERTA  CENOWA 

dla Fundacji „ Praca dla Niewidomych”  

ul. Jasna 22 

00-054 Warszawa  

na   zadanie   pod   nazwą  „Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji „ Praca 

dla Niewidomych” Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie”. 

Oferujemy wykonanie całości zadania za cenę umowną ogółem: ................................ PLN netto powiększoną 

o należny podatek VAT ......% tj. ...........PLN co daje ...................... PLN brutto (słownie: 

...................................................................PLN). 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 

przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie nieprzekraczalnym od dnia podpisania 

umowy do 31-05-2015roku. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że oferowany przez nas autobus jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, 

określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany                 

i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że cena zaoferowana przez nas uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania. 

7. Oświadczamy, że wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone do oferty są kompletne, prawdziwe                     

i dokładne w każdym szczególe. 

8. Niniejszym wskazujemy następujące części zamówienia oraz ich wartości, których wykonanie 

powierzone zostanie podwykonawcom:……………………………………………………(w przypadku 

braku podwykonawców należy wpisać „Nie dotyczy”. 

9. Oświadczamy, że ofertujemy autobus: Marki …………………………… model: 
…………………………………………. 

Lp. Wymagania  Zamawiającego 
 

Oferowane przez Wykonawcę 

1 2 3 

I Wymagania ogólne  

1 

Autobus fabrycznie nowy, przystosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych w 

konfiguracji:  

- 16 (pasażerów) + 1 (kierowca)  

 

 

2 
Gwarancja: 

- minimum 2 lata gwarancji na podzespoły 
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mechaniczne  bez limitu kilometrów 

- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakieru 

- minimum 5 lat gwarancji na perforację 

nadwozia 

II 

 

Szczegółowe parametry techniczne: 

 

 

1 pojazd fabrycznie nowy,   

2 silnik diesla o pojemności: 1900 cm
3 
– 3200 cm

3
  

4 moc od 150KM do 220KM  

5 norma emisji spalin minimum EURO 5   

6 skrzynia manualna 6-cio biegowa,  
 

III 

 

Wyposażenie 
 

1 
systemy kontroli trakcji: ABS, ASR, ESP, lub 

równoważne 
 

2 tachograf cyfrowy oraz legalizacja  

3 poduszka powietrzna dla kierowcy  

4 wspomaganie kierownicy  

5 regulowany fotel kierowcy  

6 immobiliser,  

7 alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem  

8 centralny zamek z pilotem  

9 elektryczne i podgrzewane lusterka zewnętrzne  

10 Szyby przednie podnoszone elektrycznie  

11 Czujniki wspomagające parkowanie tyłem  

12 Komplet opon zimowych  

13 
fabryczny ogranicznik prędkości 100 km/h z 

homologacją. 
 

14 
koło zapasowe z koszem mocującym + zestaw 

narzędzi + podnośniki 
 

15 Gaśnica  

16 Trójkąt  

17 chlapacze tylnie i przednie  

18 
zbiornik paliwa minimum 75l, zatankowany do 

pełna 
 

19 hamulce tarczowe z przodu i z tyłu  
20 oświetlenie punktowe led stopnia wejściowego  
21 fotele pasażerów rodzaj turystyczny.  
22 fotele zamontowane na płaskiej podłodze  
 

23 

ergonomiczne półki na podręczny bagaż z lewej 

oraz prawej strony pojazdu 
 

 

 

24 

klimatyzacja dla przestrzeni pasażerskiej 

minimum 6kW, tunele nadmuchowe przez całą 

długość pojazdu po lewej i prawej. 

 

 

25 

dwa punkty oświetlenia pojazdu na suficie z 

funkcją postojową oraz diodową nocną 
 

 

26 

oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej wzdłużne 

led z dwóch stron przez całą długość  sufitu 
 

 

27 

zestaw audio: radio z funkcjami cd, mp3, usb, 

wzmacniacz, mikrofon. 
 

 

28 

nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej min. 4 

sztuki głośników na przestrzeń pasażerską 
 

 szyberdach w środkowej części dachu służący  
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29 również jako wyjście ewakuacyjne z   plastikową 

pokrywą (możliwą do demontażu) 

30 młoteczki bezpieczeństwa min. 3 sztuki  
31 uchwyt wejściowy w drzwiach przednich po 

prawej stronie 
 

32 oznakowanie wyjść awaryjnych oraz 

oznakowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa 
 

33 podłoga wyłożona wykładziną wodoodporną oraz 

antypoślizgową 
 

34 Wnętrze wykonane z dobrej jakości tapicerki bez 

„gołych” elementów 
 

35 wieszaki ubraniowe na słupkach okiennych  
36 izolacja dźwiękowo – termiczna całego pojazdu  
IV Opis warunków dotyczących dopuszczalnej 

emisji 
 

1 poziom emisji spalin przez silnik co najmniej wg 

normy Euro 5  
 

V Emisja zanieczyszczeń  
1 tlenków azotu w mg/km NO co najmniej wg  

normy Euro 5  
 

2 węglowodór mg/km THC +NO co najmniej wg 

normy EURO – 5 
 

3 cząstki stałe mg/km co najmniej wg normy Euro 

5  
 

VI Dodatkowe wymagania  
1 instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim  
2 instrukcja obsługi radioodbiornika w języku 

polskim 
 

3 Mile widziany autoryzowany serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny  na terenie miasta Płocka 
 

 

Wykonawca:  ...................................................................................... 

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

Podpisano:           ........................................................................................ 

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 

  ....................................................................................... 
(adres) 

............................................... dnia, ................................ 
(miejscowość)                          (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 do SIWZ 
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UMOWA (projekt) 

 

zawarta w dniu ................. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego nr IZ…………, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 

pomiędzy:  

Fundacją „Praca dla Niewidomych”, mającą swą siedzibę przy  ul. Jasnej 22 00-054 Warszawa, zwaną w 

dalszym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. Piotra Konczewskiego -   Prezesa Zarządu 

2. Annę Strumńską  -   członka Zarzadu 

a  

Firmą.................................z siedzibą w ......................................, reprezentowaną przez: 

..........................  - ............................................ 

zwaną dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na 

potrzeby Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie, w ramach programu 

współfinansowanego ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze 

D, zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) oraz specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia (załącznik nr 2 do umowy). 

 

§ 2 

1. Termin dostawy autobusu, będącego przedmiotem niniejszej umowy ustala się maksymalnie do 31 maja 

2015 rokiu dni . 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia                       

z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Zamawiający 

odbierze pojazd osobiście w siedzibie Wykonawcy. Do odbioru przedmiotu zamówienia upoważniony z 

ramienia Zamawiającego będzie Fundacja” Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności 

Zawodowej dla Niewidomych, Stanisławowo 9, 09-210 Drobin, zwany w dalszym tekście umowy 

„Użytkownikiem” 

3. Wykonawca przekaże Użytkownikowi wraz z pojazdem: 

a. kartę pojazdu, 

b. świadectwo homologacji, 

c. instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim, 

d. wykaz autoryzowanych stacji serwisowych. 

 

 

§ 3 

1. Kompletność przedmiotu umowy i jego jakość oraz zgodność z ofertą potwierdzona zostanie w protokole 

odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony autobus jest: 

a.  niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę (załącznik nr 

1do umowy) lub 

b. posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia – użytkowania. 

 Użytkownik odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny 

odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia 

przedmiotu zamówienia nowego, wolnego od wad.  

3. W przypadku innych zastrzeżeń Użytkownika, dotyczących przedmiotu umowy Użytkownik wskaże            

w protokole odbioru przyczyny odmowy jego odbioru wraz z określeniem terminu dostarczenia 

przedmiotu zamówienia nowego, wolnego od wad.  

4. Prawo własności przechodzi na Użytkownika w dniu podpisania przez upoważnionego przedstawiciela 

Użytkownika protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  
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§ 4 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne (ryczałtowe) za realizację całości przedmiotu umowy 

w łącznej kwocie:  ............... PLN netto + podatek VAT ........% w kwocie ............. PLN, co daje 

brutto ............... PLN (słownie: .....................................). 
2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura/rachunek oraz protokół odbioru bez 

zastrzeżeń, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Użytkownika i Wykonawcy.  

3. Strony ustalają, ze płatnikiem faktury będzie Fundacja „Praca dla Niewidomych” ul. Jasna 22, 

00-054 Warszawa, NIP: 113-03-33-893.  

4. Należność płatna będzie jednorazowo.  

5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.  

6. Termin zapłaty ustala się na 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez płatnika. 

7. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru bez zastrzeżeń. 

8. Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony. 

9. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca na zakupiony samochód  udziela następującej gwarancji i rękojmii: 

- minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne  bez limitu kilometrów 

- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakieru 

- minimum 5 lat gwarancji na perforację nadwozia 

2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

3. Uprawnionym do załatwiania wszelkich spraw związanych z obsługą i naprawami samochodu jest 

wskazany przedstawiciel Użytkownika. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością, rozumianą jako 

staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, prawidłowe 

funkcjonowanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni do wykonania zobowiązań umowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do 

ich wykonania zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy ponosi pełną 

odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania 

zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby. 

 

§ 7 

1. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roszczeń wynikających                 

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu do serwisu naprawczego we własnym zakresie i na 

swój koszt. 

3. W okresach gwarancyjnych określonych w §5 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

bezpłatnych napraw gwarancyjnych zakupionego samochodu lub wymiany uszkodzonych części na 

nowe – w przypadku braku możliwości naprawy, w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia, jeżeli 

uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego. 

4. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy samochód zamienny, o parametrach zbliżonych do 

przedmiotu umowy. 

5. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas trwania wady i naprawy. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy tego samego elementu lub 

podzespołu, a wyrób nadal wykazuje wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Wykonawca dostarczy nowy wyrób wolny od wad. 

 

 

§ 8 
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Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, z tym, że kary te przyjmuje się  z tytułów ustalonych w następujących wysokościach: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia - 1 % całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - 1 % całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki; 

c) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  - 5% całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - 5 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.  

 

 

§ 9 

1. Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od umowy w razie  istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie  od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno  nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia  wiadomości o powyższych   okolicznościach. 

 3. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego oraz              

w punktach poprzednich stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

3.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca od 

dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie: 

a. gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy, 

b. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c. w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał dostawy w ustalonym terminie z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

d. w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 7 dni, 

e. jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

3.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się                  

z obowiązku zapłaty rachunku pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty, wystawionego 

w terminie 60 dni po upływie terminu za zapłatę, określonego w niniejszej umowie. 

 

§ 10 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje 

odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,           

w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika                

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: 

losowych, technicznych, administracyjnych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli 

będzie to konieczne  dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą. 

3. Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 2 Zamawiający ma prawo dokonywać zmian umowy 

dotyczących w szczególności: 

 a) zmiany parametrów przedmiotu umowy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) przy 

zachowaniu ceny określonej w umowie, 

 b) zmiany siedziby jednej ze stron. 

4. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto 
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pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej 

w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) i Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§12 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także  

o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

§ 13 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym   egzemplarzu  dla 

każdej ze stron. 

2.  Integralną część umowy stanowią: 

     a) Załącznik Nr 1  - Oferta Wykonawcy  

     b) Załącznik Nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

pieczątka nagłówkowa Wykonawcy        
....................................           

miejscowość i data 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Sygn. Akt. IZ.272.....2014, 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

- nie należy do grupy kapitałowej* 

lub 

należy do grupy kapitałowej* 

* niewłaściwe skreślić 

 

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

  pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę (Lista 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy kapitałowej, 

należy tabelę przekreślić. 

 

Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                              

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również 

tego przedsiębiorcę 

 

L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

  

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu  przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji:  

16 (pasażerów) + 1 (kierowca)  

 

Wspólny słownik zamówienia (CPV)  34000000-7; 34121000-1. 

 

I Wymagania ogólne 

1 Autobus fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w 

konfiguracji:  

- 16 (pasażerów) + 1 (kierowca)  

 

2 Gwarancja: 

- minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne  bez limitu kilometrów 

- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakieru 

- minimum 5 lat gwarancji na perforację nadwozia 

II  

Szczegółowe parametry techniczne: 

 

 

 

 

 

 

1 pojazd fabrycznie nowy,  

2 silnik diesla o pojemności: 1900 cm3 – 3500 cm3 

3 moc od 150KM do 220KM 

4 norma emisji spalin minimum EURO 5  

5 skrzynia manualna 6-cio biegowa, 

 

III  

Wyposażenie 

1 systemy kontroli trakcji: ABS, ASR, ESP, lub równoważne 

2 tachograf cyfrowy oraz legalizacja 

3 poduszka powietrzna dla kierowcy 

4 wspomaganie kierownicy 

5 regulowany fotel kierowcy 

6 immobiliser, 

7 alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem 

8 centralny zamek z pilotem 

9 elektryczne i podgrzewane lusterka zewnętrzne 

10 Szyby przednie podnoszone elektrycznie 

11 Czujniki wspomagające parkowanie tyłem 

12 Komplet opon zimowych 

13 fabryczny ogranicznik prędkości 100 km/h z homologacją . 

14 koło zapasowe z koszem mocującym + zestaw narzędzi + podnośniki 
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15 Gaśnica 

16 Trójkąt 

17 chlapacze tylnie i przednie 

18 zbiornik paliwa minimum 75l, zatankowany do pełna 

19 hamulce tarczowe z przodu i z tyłu 

20 oświetlenie punktowe led stopnia wejściowego 

21 fotele pasażerów rodzaj turystyczny.  

22 fotele zamontowane na płaskiej podłodze , 

23 ergonomiczne półki na podręczny bagaż z lewej oraz prawej strony pojazdu 

24 klimatyzacja dla przestrzeni pasażerskiej minimum 6kW, tunele nadmuchowe przez całą 

długość pojazdu po lewej i prawej stronie,  

25 dwa punkty oświetlenia pojazdu na suficie z funkcją postojową oraz diodową nocną 

26 oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej wzdłużne led z dwóch stron przez całą długość  sufitu 

27 zestaw audio: radio z funkcjami cd, mp3, usb, wzmacniacz, mikrofon. 

28 nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej min. 4 sztuki głośników na przestrzeń pasażerską 

29 szyberdach w środkowej części dachu służący również jako wyjście ewakuacyjne z   

plastikową pokrywą (możliwą do demontażu) 

30 młoteczki bezpieczeństwa min. 3 sztuki 

31 uchwyt wejściowy w drzwiach przednich po prawej stronie 

32 oznakowanie wyjść awaryjnych oraz oznakowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa 

33 podłoga wyłożona wykładziną wodoodporną oraz antypoślizgową 

34 Wnętrze wykonane z tapicerki bez gołych elementów 

35 wieszaki ubraniowe na słupkach okiennych 

36 izolacja dźwiękowo – termiczna całego pojazdu 

IV Opis warunków dotyczących dopuszczalnej emisji 

1 poziom emisji spalin przez silnik co najmniej wg normy Euro 5  

V Emisja zanieczyszczeń 

 tlenków azotu w mg/km NO co najmniej wg  normy Euro 5  

 węglowodór mg/km THC +NO co najmniej wg normy EURO – 5 

 cząstki stałe mg/km co najmniej wg normy Euro 5  

VI Dodatkowe wymagania 

1 instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim 

2 instrukcja obsługi radioodbiornika w języku polskim 

3 Mile widziany autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  na terenie miasta Płocka 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


