SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z
postanowieniami
art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm. ) zwanej dalej u PZP.
Nazwa zadania:

„Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim „
CPV:

34 12 10 00 -1

Autobusy i autokary

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz ofertowy zał. nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 3
4. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4
5. Wykaz dostaw zał. nr 5
6. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia zał. nr 6
7. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 7
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 8

1. Informacje ogólne
1.1 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie
przepisy u PZP oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy.
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1.2 Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej
treści SIWZ lub specyfikacją.

2. Nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej
Zamawiającego
Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a
woj. podkarpackie
Regon
NIP
Telefon
Faks

690581710,
816-15-70-014,
(017) 242 82 65,
(017) 243 60 38,

Adres strony internetowej www.grodziskodolne.pl
Adres poczty elektronicznej: urzad@grodziskodolne.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia
3.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 10 ust. 1 u PZP w zw. z art. 39 ustawy PZP.
3.2 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu - 06-09-2018 r. (Numer
ogłoszenia: ……………..) oraz opublikowane:



od dnia - 06-09-2018 r. na stronie internetowej adres: www.grodziskodolne.pl
od dnia -06-09-2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w
Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 125a , 37-306 Grodzisko Dolne .

3.3 Specyfikacja (SIWZ) została zamieszczona i udostępniona na stronie
www.grodziskodolne.pl (BIP) od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień
Publicznych.

4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1. Zadanie obejmuje zakup i dostawę samochodu fabrycznie nowego z

zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim
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W zakres realizacji zamówienia wchodzi zakup i dostawa samochodu wg załącznika
nr 8 do SIWZ . Określone w załączniku nr 8 do SIWZ typ materiałów i urządzeń
podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy dostawy przysługuje
prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych
parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów
technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji
przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów,
ciężaru, sposobu transportu i montażu).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wyceny samochodu zgodnie z załącznikiem
nr 8 do SIWZ .

5. Termin wykonania zamówienia
5.1 Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia :
Z dniem podpisania umowy
5.2 Termin zakończenia realizacji zamówienia określony jest na:
15.12.2018 r.

6. WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W ZAKRESIE W JAKIM
ZOSTAŁY ONE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OGŁOSZENIU O
ZAMÓWIENIU ORAZ SIWZ, DOTYCZĄCE:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań - dokona oceny spełnienia
warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań - dokona oceny spełnienia
warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie o podobnej charakterystyce rzeczowej, o
wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto.
Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.
1. Zgodnie z art. 22a ust.1 i nast. ustawy PZP wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
(Uwaga: w związku z tym, że niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy
pisemnej, minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej zobowiązania, o którym mowa
powyżej jest złożenie własnoręcznego podpisu przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń
woli w imieniu podmiotu innego na dokumencie obejmującym treść zobowiązania. Zobowiązanie
złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełnia
wymogu formy pisemnej.)

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.
5 ustawy PZP.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy PZP, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo
sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
PZP, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, których zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, potwierdzą spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu albo
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą „spełnia
– nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany
przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w określonym przez zamawiającego terminie.
2. NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 PKT. 12-23 USTAWY PZP ORAZ ART. 24 UST. 5 PKT 1 I 8 USTAWY PZP
Podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania będzie stanowiło:
1) niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) niewykazanie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24
ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy PZP ; zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy
wykluczenia, w związku z tym z postępowania dodatkowo wyklucza się wykonawcę:
3) w stosunku do którego otwarto likwidację albo w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm. ) - wykluczenie na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8
ustawy PZP.
Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający może, na
każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
UWAGA:
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
A. W RAMACH OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:
a)Formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ;
b) Pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy – w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje w postępowaniu
pełnomocnik, a prawo to (np. do podpisania oferty) nie wynika z aktualnego wpisu do KRS
lub CE i DG (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie);
c) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres
umocowania pełnomocnika ustanowionego przez nich do reprezentowania ich w
postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do
art. 23 ust. 2 ustawy PZP (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie);

B. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty wykonawca dołączy:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ (w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu).
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ (w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
wykonawcy z postępowania).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy będą zobowiązani w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP do przekazania
zamawiającemu:
a)Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
b) Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
C. ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY PRZED UDZIELENIEM
ZAMÓWIENIA WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ
OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE
AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1
USTAWY PZP:
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli wykonawca polegać będzie
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej, ekonomicznej innych
podmiotów (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

b)wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku, gdy wartość dostaw ujętych w „Wykazie dostaw” zostanie wyrażona w walucie
innej niż złoty (PLN), przeliczenie wartości na PLN nastąpi według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty - według
ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
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2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z
postępowania:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na
dzień składania ofert, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt. 1 ustawy PZP.
b) W celu potwierdzenia niezalegania z opłacaniem podatków wykonawca winien złożyć
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c) W celu potwierdzenia niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wykonawca winien złożyć zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
Zamawiający uzna, że wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, nie spełnia warunku udziału w
postępowaniu. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub pełnomocnictw, o których mowa
w rozdziale 7 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości albo jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie
terminie wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy PZP.

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

WYKONAWCY ZAGRANICZNI
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) rozdziale 7, pkt. C p pkt. 2 lit. a SIWZ - przedkłada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) rozdziale 7, pkt. C p pkt. 2 lit. b i c SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a odnośnie niezalegania z opłacaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi
aneksami lub umowę konsorcjum). Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania,
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia.
3. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie składa oświadczenia
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ.
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4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum, spółka cywilna) warunek, o którym mowa w rozdziale V pkt. 1 p pkt. 3 do
SIWZ, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże jego spełnienie.
5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art.10c-10e,
przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
8.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać za
pośrednictwem:
a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo
pocztowe (Dz. U. 2017 r. poz. 1481)
b) osobiście
c) za pośrednictwem posłańca.
d) faksem (017) 24 36 038
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) email, adres: arkadiusz.telka@grodziskodolne.pl, urzad@grodziskodolne.pl,) z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 8.3 –
8.7 SIWZ .
8.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna
na adres wskazany w pkt. 2 SIWZ .
8.3 W postępowaniu oświadczenia i dokumenty składa się w formie pisemnej.
Formy porozumiewania się - faksem i przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
- nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw
składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art.
26 ust. 2 u SIWZ, art. 26 ust. 3 lub 3a u PZP , ze względu na konieczność
zachowania formy tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej w Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. 2016, poz. 1126) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku
pełnomocnictwa.
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8.4 Osoby uprawnione do informacji:
- w zakresie formalno – prawnym – Arkadiusz Telka
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37- 306 Grodzisko Dolne
Stanisław Kurlej - Radca Prawny
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37- 306 Grodzisko Dolne
8.5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wójt oraz
Zastępca Wójta Gminy Grodzisko Dolne .
8.6 Ofertę
o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej na adres wskazany w pkt. 2 SIWZ .
8.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.

9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą
10.1 Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej
niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10.2 Na podstawie art. 85 ust. 2 u PZP, 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.
10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10.4 Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 u PZP).
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11. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w
ustawie PZP oraz niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie, na
komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo niezmywalnym atramentem.
W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku, wykonawca
jest zobowiązany załączyć ich tłumaczenia potwierdzone przez wykonawcę.
5. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.
6. Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym
pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii, poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczonej
notarialne.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku tych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8. Błędy w treści oferty i pozostałych dokumentach mogą być poprawiane przez skreślenie
błędnej treści lub liczby – z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń, a następnie
wpisanie treści lub liczby poprawnej oraz złożenie podpisu (parafki) osoby do tego
upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter i cyfr. Niedopuszczalne są
jakiekolwiek wymazywania, zamalowywania korektorem i przeróbki treści składanego
dokumentu.
9.Podpisy złożone przez wykonawcę w ofercie oraz w załączonych do niej oświadczeniach i
dokumentach, powinny umożliwić identyfikację osoby składającej podpis (muszą być
czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną).
10.Zaleca się przygotowanie oferty wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej
samoistną de kompletację (np. wpięcie oferty do teczki, zszycie, bindowanie).
11.Jeżeli wykonawca dostarczy dokumenty lub strony nieczytelne albo kopie budzące
wątpliwość co do ich prawdziwości, zamawiający ma prawo zażądać okazania oryginałów
lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.
12.Wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie
wykluczony
INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wskazane jest:
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- wyraźne zastrzeżenie i oznaczenie w ofercie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa;
- wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.
2. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są nieujawnione do 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.
3. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
W razie braku takiego wskazania, zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP., a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1 Składanie ofert
Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami,
przekazuje ofertę na adres:
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125 a
37-306 Grodzisko Dolne
(sekretariat Urzędu – pok. Nr 16)
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 30
Termin złożenia oferty do 17 września 2018 r. do godz. 1000 dotyczy także ofert
składanych drogą pocztową.
12.2 Otwarcie ofert
Miejsce otwarcia ofert
Urząd Gminy Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne
Pok. Nr 15
___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

12.3 Termin otwarcia ofert: 17 września 2018 r. o godz. 1015
12.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
13.1. Za cenę oferty należy uważać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ).
13.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.
13.3. Ceny powinny być zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
13.4. W ofercie należy podać (według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ):
a) cenę całkowitą brutto (cyfrowo i słownie);
b) wartość całkowitą netto (cyfrowo i słownie);
c) wartość podatku VAT;
d) ceny jednostkowe, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 1 do SIWZ.
13.5.Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
13.6. Sposób obliczenia ceny oferty brutto określono w formularzu ofertowym (załącznik nr
1 do SIWZ).
13.7. Wykonawca poda stawkę podatku VAT – obowiązującą na dzień składania ofert –
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz
1221 z późn. zm.).

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny ofert:
- cena oferty brutto - 60 %.
- okres gwarancji umownej - 40 %
14.2. Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium „cena brutto” zostanie obliczona wg
wzoru:
C = (Cmin ÷ Cof) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację
zamówienia,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach
Cof – cena brutto oferty ocenianej
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Oznacza to, że oferta nieodrzucona z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów
(60 pkt). Ilości punktów dla pozostałych ofert wyliczane będą proporcjonalnie w stosunku do
najkorzystniejszej.
14.3. W kryterium „okres gwarancji umownej ” ( obejmującej bezpłatne naprawy
samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych , elektrycznych , elektronicznych oraz
hydraulicznych) oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób :
– 0 pkt – jeżeli wykonawca zadeklaruje gwarancję w minimalnym wymiarze wymaganym
przez zamawiającego, tj. na okres 24 miesięcy.
– 10 pkt – jeżeli wykonawca zadeklaruje gwarancję na okres 30 miesięcy.
– 20 pkt – jeżeli wykonawca zadeklaruje gwarancję na okres 36 miesięcy.
– 30 pkt – jeżeli wykonawca zadeklaruje gwarancję na okres 42 miesięcy.
– 40 pkt – jeżeli wykonawca zadeklaruje gwarancję na okres 48 miesięcy
W przypadku, gdy wykonawca:
– nie złoży oświadczenia w pkt. 2 Formularza „Oferta”, zamawiający przyjmie, że okres
gwarancji wynosi 24 miesiące i przyzna 0 pkt. w tym kryterium,
– złoży oświadczenie, w którym zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące –
zamawiający odrzuci ofertę,
– złoży oświadczenie, w którym zaoferuje okres gwarancji w przedziale 24 - 29 miesięcy –
zamawiając przyzna 0 pkt,
– złoży oświadczenie, w którym zaoferuje okres gwarancji w przedziale 30 - 35 miesięcy zamawiający przyzna 10 pkt.
– złoży oświadczenie, w którym zaoferuje okres gwarancji w przedziale 36 - 41 miesięcy zamawiający przyzna 20 pkt.
– złoży oświadczenie, w którym zaoferuje okres gwarancji w przedziale 42 - 47 miesięcy zamawiający przyzna 30 pkt.
– złoży oświadczenie, w którym zaoferuje okres gwarancji 48 miesięcy i dłuższy –
zamawiający przyzna 40 pkt.
Długość okresu gwarancji należy podać w miesiącach. W przypadku, gdy długość tego
okresu zostanie podana w dniach (a nie jak to jest wymagane w miesiącach), zamawiający w
celu przyznania punktów w tym kryterium dokona zaokrąglenia ilości zaproponowanych dni
w dół do pełnych miesięcy, przyjmując, że miesiąc ma 30 dni.
14.4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, która uzyska największą
łączną liczbę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej
danego kryterium. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze
kryterium w %.
14.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 oraz z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
PZP. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
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14.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnienie konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
14.7. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP podlega
odrzuceniu.
14.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą PZP;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
11) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w
inny sposób.
12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14.9. Oceny ofert dokona komisja przetargowa, powołana zgodnie z art. 19 ustawy PZP.
14.10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępni informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.
14.11. Zamawiający poinformuje niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
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b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, w

przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja zawiera wyjaśnienie
powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za
niewystarczające;
c) wykonawcach, których
14.12. Wybrany w postępowaniu wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie
zawarcia umowy.
14.13. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 11 lit. a na stronie
internetowej www.grodziskodolne.pl.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego
15.1. Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia z wybranym w postępowaniu wykonawcą
zawarta będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 1, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2
pkt. 1 lit. a ustawy PZP, co oznacza, że zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art.183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną albo 10
dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób (gdy przesłanie zawiadomienia
drogą elektroniczną nie będzie możliwe), jednak nie później niż przed upływem terminu
związania ofertą.
15.2. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.
15.3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 1,
jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu upłynął termin
do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
15.4. Przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania, wykonawca przedłoży
zamawiającemu:
a) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia są oni zobowiązani do przedłożenia zamawiającemu przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa
taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
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Brak przedłożenia zamawiającemu dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lit. a będzie
równoznaczny z uchylaniem się wykonawcy od podpisania umowy.
15.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny, chyba że będą zachodziły
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP .
15.6. Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w miejscu i
na warunkach określonych w SIWZ, a postanowienia ustalone we wzorze umowy nie
podlegają negocjacjom.
15.7. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
15.8. Po zawarciu umowy zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieści je na własnej stronie internetowej.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
16.1. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową i jej realizacją określone są w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
16.2. W celu zapoznania wykonawców z przyszłymi zobowiązaniami związanymi z
wykonywaniem umowy, zamawiający przedstawia istotne postanowienia umowy jako
załącznik nr 7 do SIWZ.
16.3. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych
postanowień oferty i SIWZ.
16.4. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje i warunki zmian treści umowy, która
zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w przypadku:
a) zmiany zakresu świadczonych dostaw w związku ze zmianami technicznoorganizacyjnymi leżącymi po stronie zamawiającego;
b) nastąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym stawki podatku od towarów i usług VAT;
c) zmiany z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyższej”.
16.5. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w umowie w następujących
okolicznościach i zakresie:
a) wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
b) zmiany umowy są korzystne dla zamawiającego;
c) zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ust.1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
17.1 INFORMACJE OGÓLNE
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u PZP,
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 u PZP,
3) Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 u PZP,
b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
17.2 INFORMACJA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
1) 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 na podstawie art. 180 ust. 2 u PZP.
2) 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.
17.3 ODWOŁANIE
1) 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 u PZP.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opis przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180189 u PZP.
17.4 SKARGA DO SĄDU
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach i warunkach określonych w
art. 198a i następnych u PZP.
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18. Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 u PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7 u PZP.

19. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz
minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub
dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20. Adres
poczty
Zamawiającego

elektronicznej

lub

strony

internetowej

Adres strony internetowej: www.grodziskodolne.pl
Adres poczty elektronicznej: arkadiusz.telka@grodziskodolne.pl,
urzad@grodziskodolne.pl

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli
Zamawiający przewiduje rozliczanie w walutach obcych.
Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.

22. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli
Zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

23. Grupa kapitałowa
23.1 DEFINICJA GRUPY KAPITAŁOWEJ:
1. Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w
tym również tego przedsiębiorcę.
23.2 DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY:
1. Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, a także:
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a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu o ochronie konkurencji i
konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła
działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o
której mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm ).
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających
konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
23.3 DEFINICJA PRZEJĘCIE KONTROLI:
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub
pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie,
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik,
bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub
rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym)
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę

24. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
24.1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
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3) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4) W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej,
jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych
dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z
uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o
tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5) Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
6) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia
odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w
dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu
przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
7) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone
klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale
oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do 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.
8) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów u PZP lub
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
24.2. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2) Zamawiający jest zobowiązany do wyjaśnienia treści SIWZ na zasadach
określonych w art. 38 u PZP.
3) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ i zamieści ich treść na stronie internetowej.
4) Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
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5) Pytania należy kierować w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku na
adres: Urząd Gminy Grodzisko Dolne , 37-306 Grodzisko Dolne ; w godz. 7.3015.30.
6) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej.
24.3. ZMIANA TREŚCI SIWZ:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej (zgodnie z art.38 ust. 4 u PZP).
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz udostępni tę informację na stronie internetowej (
zgodnie z art. 38 ust. 6 u PZP).

24.4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,
że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane
Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Zakup i

dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową
z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na
wózku inwalidzkim prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ;

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”;
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3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza
przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

25. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów
25.1 Wykonawcy mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzenia postępowania z wyjątkiem dokumentów spełniających warunki
określone w pkt. 27 SIWZ i opisanych: ,,Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)”.
25.2. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg zasad określonych w
SIWZ.
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25.3 Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, Zamawiający ma
ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem
udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te
pokrywa wnioskodawca.
25.4 Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności
udostępnione zostaną dokumenty.
25.5 Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w
czasie godzin jego urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30
25.6 Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła
ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu
przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu
postępowania.

03.09.2018 …………………………..
ZATWIERDZAM, DATA I PODPIS
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Załącznik nr 1

Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a
OFERTA
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................
pełna nazwa, siedziba i dokładny adres wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać pełne nazwy i dokładne adresy każdego z
nich)

reprezentowany przez:
……………….........................................................………….....………......………
……………………………………..….………….............................................................................
...............
……………………………………………………………………………………………………………
….…..…
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie
….…….......................................................................................……………..………………...…
…..………………………………………………………………………………………………………..
REGON …………………………….….… NIP …………….………………………
e-mail: ………………………………….…
nr tel. ……………………………………… nr faksu ………………………………
Informujemy, że jesteśmy:



mikro przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)



małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)



średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikro przedsiębiorstwem ani
małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)



żadne z powyższych

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania zamówienia
publicznego pn. ,, Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową

9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych,
w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim ”
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1.Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w zakresie i
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena oferty wynosi: ................................................ zł brutto
(słownie:………………………………………………….…………………..……………………. zł
brutto),
w tym:
a) ................................. zł netto (słownie:………………………………………………………)
b) ..................................... zł wartość podatku od towarów i usług VAT (wg stawki
……….……..%)
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Na zadanie pn.: „Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z

zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim
”
SPECYFIKACJA DOSTAW

Tytuł:

Zamawiający :

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim
Gmina Grodzisko Dolne









PARAMETRY
TECCHNICZNE















adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na
wózku inwalidzkim
rampa aluminiowa składana
stopień ułatwiający wsiadanie wysuwany mechanicznie
poręcze ułatwiające wsiadanie
atestowane mocowanie do wózka inwalidzkiego (pasy mocujące wózek,
biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim)
oznakowanie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu elementami
informującymi o przewozie osób z niepełnosprawnością, ostrzegawcze
kierunkowskazy dachowe)
liczba miejsc – 9 miejsc, przystosowany do przewozu 8 osób
niepełnosprawnych, w tym 1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego
świadectwo homologacji
Kolor: biały
wymiary zewnętrzne:
wys. – od 2400mm do 2600 mm
dł. – od 5300 mm do 6500 mm
silnik: od 2.0 do 2.5 Disel
moc silnika: od 130 do 170 KM
pojemność skokowa (cm3) – od 1950 do 2500
rozbudowa klimatyzacji (tył)- dodatkowy parownik klimatyzacji fabrycznej z
nawiewami ogólnymi w podsufitce
podgrzewanie wtrysku paliwa
akumulator
zbiornik paliwa min. 90 l
osłona chłodnicy
skrzynia biegów – manualna 6 biegów
wspomaganie kierownicy
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układ hamulcowy z systemem ABS
elektryczny rozdział siły hamowania
system hamowania awaryjnego
ESP
 wskaźnik poziomu oleju
klimatyzacja manualna
centralny zamek sterowany pilotem
 tapicerka materiałowa
 podłoga płaska z materiału wodoodpornego pokrytego powierzchnią anty
poślizogową, szyny do mocowania foteli
 fotel kierowcy przesuwany (z regulacją odcinka lędźwiowego i wysokości,
z regulowanym podłokietnikiem )
 fotel przedni pasażera dwumiejscowy
 pozostałe fotele jednoosobowe z zagłówkami i regulacją oparć:
( w II rzędzie 3 indywidualne fotele przodem do kierunku jazdy
w III rzędzie 3 indywidualne fotele przodem do kierunku jazdy)
 pasy bezpieczeństwa
 opony zimowe z felgami stalowymi do 15” lub więcej
 chlapacze przeciw błotne przednie i tylne
 koło zapasowe pełnowymiarowe
 stelaż na koło zapasowe
 poduszka bezpieczeństwa kierowcy
 kierunkowskaz bocznie zintegrowany w lusterkach
 reflektory przeciwmgłowe przednie
 lusterka boczne z regulacją elektryczną i podgrzewaniem
 szyby przednie sterowane elektrycznie
 drzwi boczne przesuwane (prawa strona)
 drzwi tylne przeszklone dwuczęściowe otwierane na boki
 szyby przyciemniane II i III rząd
 Pólka podsufitowa
 Radio fabryczne
 apteczka
 gaśnica
 trójkąt

CENA BRUTTO

( data, podpis)
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Cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
konieczne jego należytego wykonania.
2.Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres .……...…
miesięcy od daty jego odbioru przez odbiorcę (nie mniej niż 24 miesiące).
3.Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w okresie:
rozpoczęcie - po zawarciu umowy,
zakończenie - do dnia 15.12.2018 r.
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz
z załączonymi do niej dokumentami nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5.Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) w tym warunki
płatności, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania
naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonych
przez zamawiającego.
6.Oświadczamy, że akceptujemy warunki postępowania w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
7.Oświadczamy, że wszelkie płatności związane z realizacją umowy, w przypadku wyboru
naszej oferty, zamawiający przekazywał będzie na konto nr:
……………..………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………....
...............
8.Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od
dnia w którym upływa termin składania ofert.
9.Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy
……………..…….…………………....……
……………..................................................................................................................................
.............…………......................................…………………………………...……………
niżej wymieniony zakres zamówienia:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(należy określić odpowiedni zakres lub przekreślić - jeżeli nie dotyczy)

10.W związku z art.91 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych ,oświadczamy, że wybór
naszej oferty będzie/nie będzie** prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatków od towarów i usług.
Oświadczamy, że towary/usługi** których dostawa/świadczenia **będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego to:
….............…………………………………………………
……………………………………………..…………………………..…………………………………
( wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi/gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia)

Wartość wskazanych powyżej towarów/usług** bez podatku VAT wynosi
……………………………zł (wskazać jeżeli dotyczy wykonawcy).

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

W formularzu cenowym nie uwzględniono wartości podatku VAT należnego w związku z
dostawą wymienionych wyżej towarów/usług**
** Jeśli nie dotyczy wykreślić, wpisać „nie dotyczy” lub nie wypełniać.
(Oświadczenie dotyczy tzw. odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług materiałami i usługami
wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli wykonawca błędnie określi
powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego, zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. - t.j. Dz. U. 2017 r., poz.1221 z późn.zm.)

11.Oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym
postępowaniem upoważniamy następujące osoby:
………….………………………………………… tel. …………….…....………………….
…….……………………………………………… tel. …………….....…………………….
12.Wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała
oferta składa się z …..………..… stron.
13.Załącznikami do oferty są:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….……
................................ .......................................................................................................................
(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

załącznik nr 2 do SIWZ
WYKONAWCA
........................................................................
........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
……………....................................…………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, dotyczące

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Grodzisko Dolne pn:

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.
................................ .......................................................................................................................
(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w
……………………………………...............................................…………….......………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………...……………………....……
..………………………………………………………………………………………………………………..
………….............................................................................................................................................
w następującym zakresie:
………......................................................................…………………….….……
……………………………………………………………………………………............………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
................................ .......................................................................................................................

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam jednocześnie, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................ .......................................................................................................................
(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykon

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

załącznik nr 3 do SIWZ

WYKONAWCA
........................................................................
........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
……………....................................……………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Grodzisko Dolne pn:

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt. 12-23 ustawy PZP
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy PZP.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………….. ustawy PZP (należy podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………….…………………………....…
……………………………………………..………………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..…….…

................................ .......................................................................................................................
(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
………………………………........……………...............………
...........................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CE i DG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
............................... .......................................................................................................................
(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:…………………………………………………………….......................………..…
podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CE i DG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
................................ .......................................................................................................................
(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam jednocześnie, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................ .......................................................................................................................
(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

załącznik nr 4 do SIWZ
WYKONAWCA
........................................................................
........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
……………....................................……………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego pn:

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim
oraz wypełniając obowiązek określony w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
( t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm..), działając w imieniu i na rzecz
reprezentowanego przeze mnie wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję
nie należy* do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym
postępowaniu - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t .j. Dz. U. z 2017r., poz. 229, z późn .zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP.
lub
należy* do tej samej grupy kapitałowej z podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym
postępowaniu - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.229 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy PZP, z nw. wykonawcami:
……………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………….………………………
Ad* - niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam jednocześnie, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
................................ .......................................................................................................................
(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKONAWCA
........................................................................
........................................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
……………....................................……………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Grodzisko Dolne pn:

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim
oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
zrealizowaliśmy/realizujemy następujące dostawy :

l.p.

1

Przedmiot zamówienia

2

Wartość brutto
zamówienia
(zł)

3

Nazwa
podmiotu,
na rzecz
którego
zamówienie
było/jest
wykonywane
(firma, adres)

4

Data wykonania
zamówienia
Rozpoczęcie
dzień/m-c/rok

Zakończenie *)
dzień/m-c/rok

5

Załączono ………......… (ilość) dowodów potwierdzających, że ww. dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
................................ .......................................................................................................................

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

(miejscowość i data) ( podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Ja niżej podpisany:
………………..…………...........................................…………….……………………
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania:
..........................................................................................
..................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu innego)

adres:
……………………………………………………….………………………...………………………
nr KRS lub nazwa firmy pod którą podmiot Inny figuruje w CEIDG:
..……………………..….……………
…………………………………………………………………………………………………..………
o ś w i a d c z a m,
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm..), zobowiązuje
się oddać wykonawcy:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę, któremu podmiot inny oddaje swoje zasoby)

do dyspozycji niezbędne zasoby1
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
(zakres udostępnianych zasobów)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

Zakup i dostawa
samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową
z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby
na wózku inwalidzkim przez cały okres realizacji zamówienia w celu jego należytego
wykonania.
Zakres zobowiązania:
1. Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

(w przypadku polegania na zdolnościach dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
podmiot udostępniający swoje zasoby jest zobowiązany do realizacji usług, do których zdolności te są
wymagane)

Ponadto oświadczamy, iż solidarnie z wykonawcą ponosimy odpowiedzialność za szkodę
powstałą u zamawiającego z powodu nieudostępnienia zasobów, do których zobowiązaliśmy
się w niniejszym dokumencie.
...................................… ……….…………………………………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu
podmiotu)

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

Załącznik nr 7 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr ……………………….
zawarta dnia ………. 2017 r. w rezultacie wyboru Wykonawcy dokonanego w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa

samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio miejscową
z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na
wózku inwalidzkim , zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.) pomiędzy:
Gminą Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne
reprezentowaną przez:
1.Jacek Chmura - Wójt Gminy Grodzisko Dolne
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grodzisko Dolne Pani Barbary Jużyniec
.................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a
……………………………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:
……………………………………………………….……
NIP: ………………………………. REGON ………….
adres: …………………………………………….………
wpisanym do ………………………………..………….
reprezentowanym przez:
......................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
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§1
Przedmiot umowy

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z
zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim .
1. Przedmiotem umowy jest

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy fabrycznie nowego , wolnego od wad
i usterek, wykonanego z należytą starannością przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami
technicznymi Odbiorcy określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
oraz złożoną ofertą.
§2
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Odbiorcy pisemnie (faksem na nr 17 24
36 038 lub mailem na adres urzad@grodziskdolne.pl o terminie odbioru oraz uzgodnienia
z osobą(-ami) odpowiedzialnymi za odbiór przedmiotu umowy po stronie Odbiorcy terminu
odbioru z minimum z 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Na etapie realizacji umowy Wykonawca umożliwi weryfikację dostawy . W przypadku
stwierdzenia niezgodności możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
§3
Odbiór przedmiotu umowy
1. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Odbiorcy w formie pisemnej przedmiot
umowy do odbioru.
2. Odbiorca wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w terminie 2 dni roboczych od
dnia otrzymania zgłoszenia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru.
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady dostawy i jej niezgodność
z opisem przedmiotu zamówienia lub wady w montażu, Odbiorca wstrzyma odbiór i
wyznaczy dodatkowy termin na dostarczenie dostawy wolnej od wad lub odpowiadających
przedmiotowi umowy.
4. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Odbiorcy i
Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia widnieje informacja o potrzebie dostarczenia
zaświadczeń potwierdzających spełnienie norm i wymogów bezpieczeństwa, wytrzymałości,
trwałości, Wykonawca przekaże Odbiorcy żądane dokumenty nie później niż w dniu dostawy
mebli.
6. Zgodność z normami musi być potwierdzona zaświadczeniami niezależnego podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą do
Odbiorcy. Brak zaświadczeń powodować będzie odmowę podpisania protokołu odbioru, a
tym samym odmowę przyjęcia dostawy.
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§4
Terminy realizacji umowy
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 15.12.2018 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę bezusterkowego odbioru,
potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Odbiorcy i
Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.
§5
Wartość umowy
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie:
brutto:.............................................. zł,
słownie brutto:.................................................................................................................
netto:.............................................. zł,
wartość podatku VAT: .............................................. zł,
stawka podatku VAT.......... %
ustalone w oparciu o ceny jednostkowe oraz ilości poszczególnych dostaw , określonych w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Wartość umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny
jednostkowe określone w formularzu cenowym obejmują wszelkie koszty Wykonawcy
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu do miejsca
dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu, opłaty celne i podatkowe naliczone zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu
rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.
3. Ceny jednostkowe oraz wartość umowy są stałe i nie mogą ulec zmianie w trakcie
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) –
6) ustawy PZP.
§6
Warunki płatności
1. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy,
podpisany przez osoby upoważnione do odbioru przez Odbiorcę i Wykonawcę.
2. Odbiorca dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
sporządzonej faktury, wystawionej przez Wykonawcę.
3. Zapłata za wykonany przedmiot umowy dokonana będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr.....................................................................................................
4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

§7
Rękojmia za wady, gwarancja, jakości
1. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego przedmiotu umowy z tytułu gwarancji lub
rękojmi, według zasad wynikających z Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca udziela Odbiorcy na przedmiot zamówienia ………-miesięcznej gwarancji.
(zgodnie ze złożona ofertą na okres nie krótszy niż 24 miesiące)*
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3. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej na całość przedmiotu umowy
gwarancji jakości.
4. Bieg okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania
przez Odbiorcę protokołu odbioru dostawy.
5. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad lub usterek.
6. Wykonawca nie może zwolnić się ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji
jakości z powodu wysokości związanych z tym kosztów.
7. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad ponosi Wykonawca.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać na własny koszt napraw lub
wymieniać na nowe – wolne od wad – przedmioty zamówienia, które ulegną uszkodzeniu na
skutek niewłaściwej budowy lub niewłaściwego wykonawstwa.
9. O wadach lub usterkach, które ujawniły się w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………… lub
numer faksu/telefonu …………………
10. Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania wad lub usterek przedmiotu umowy od
poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.
11. Wady lub usterki, które ujawniły się w okresie rękojmi za wady i gwarancji, zostaną
stwierdzone w protokole podpisanym przez Odbiorcę i Wykonawcę. Protokół określa również
sposób i termin usunięcia wad lub usterek.
12. Usterki lub wady ujawnione w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości zostaną
usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia. Jeżeli usunięcie usterki lub wady w terminie określonym w zdaniu
poprzedzającym nie jest możliwe z uzasadnionych przyczyn, Odbiorca rozważy możliwość
wyznaczenia dłuższego terminu na ich usunięcie.
13. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości trzykrotnie usunięto usterki lub wady
tego samego egzemplarza przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany na własny
koszt do jego wymiany na nowy, wolny od wad. Postanowienia ust. 12 stosuje się
odpowiednio.
14. Jeżeli Wykonawca w ramach zobowiązania z tytułu gwarancji jakości dokonał wymiany
egzemplarza przedmiotu umowy na nowy wolny od wad albo dokonał istotnej naprawy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia egzemplarza wolnego od wad lub
od zwrócenia egzemplarza naprawionego.
15. Przez naprawę rozumie się usunięcie każdej usterki, której wystąpienie wyklucza
przedmiot dostawy z prawidłowego użytkowania.
16. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi za wady
lub gwarancji jakości albo opóźnienia w ich wykonaniu:
1) Odbiorca ma prawo powierzyć usunięcie wad lub usterek osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy,
§8
Odpowiedzialność
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4
ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:
1) 0,3% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostawie
, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. sytuacja
opisana w § 4 ust. 4 i 5);
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2) 0,2% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i
gwarancji jakości, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.
3. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługują
odsetki ustawowe.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy (faktury) , bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
5. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zapłaty kar umownych.
6. Z pozostałych tytułów Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach
ogólnych, ponadto Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowań uzupełniających ponad kary umowne.
§9
Osoby odpowiedzialne
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy, w tym odbiór przedmiotu
umowy, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą ze strony Odbiorcy, są:
Arkadiusz Telka tel.17 24 28265, e-mail: arkadiusz.telka@grodziskodolne.pl
2. Osobą uprawnioną za nadzór nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Zamawiającym i
Odbiorcą ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………………... tel. ………………..
3. O zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, lub ich danych kontaktowych, Strony
zobowiązane są informować się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres:
Odbiorca: ……………………………………….
Wykonawca: ……………………………………
§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że powierza niżej wymieniony zakres przedmiotu umowy
Podwykonawcom: ..............................................................................................................
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy
wyłącznie Podwykonawcy gwarantującemu należyte wykonanie powierzonego zakresu
przedmiotowej umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy w takim
samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego własnych pracowników.
4. Zlecenie przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy nie wpływa na
zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego i Odbiorcy.
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5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowa zawarta z Podwykonawcą winna zawierać
postanowienia zgodne z postanowieniami niniejszej umowy i wymaga akceptacji
Zamawiającego. Wymagania te dotyczą kolejnego Podwykonawcy, jeśli w trakcie
wykonywania umowy nastąpi zmiana Podwykonawcy.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§11
Zasady rozliczeń – Podwykonawcy
1. Wykonawca wraz z prawidłowo wystawioną fakturą przedłoży Odbiorcy dowód zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za wykonane przez niego usługi.
2. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 1,
oraz niezgłoszenia przez Wykonawcę uwag na piśmie dotyczących rozliczeń z
Podwykonawcami, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom
zapłaty zostanie przez Odbiorcę zatrzymana lub złożona do depozytu sądowego zgodnie z
art. 143c ust. 5 lit. c ustawy PZP lub Odbiorca dokona bezpośredniej zapłaty należnego
wynagrodzenia bez odsetek, przysługującego Podwykonawcy, jeżeli zostanie wykazana
zasadność tej zapłaty.
3. Przed dokonaniem zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy, Odbiorca wystąpi
do Wykonawcy o przedstawienie niezwłocznie stanowiska w przedmiocie braku dowodu
zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić
informacji w wyżej wymienionym zakresie.
§12
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 7
dni;
2) w przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
3) w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy
na dostarczenie przedmiotu umowy, wyznaczonego przez Odbiorcę przy odbiorze;
4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
2. Zamawiający złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej w terminie
14 dni od dnia zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust.1.
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§13
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym
niżej zakresie:
1) zmian w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) – 6) ustawy
PZP,
2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy
stawki podatku VAT,
4) innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na
nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne
dla Zamawiającego,
5) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyższej”.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące:
1) adresów, numerów telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, wymienionych w §
9 umowy;
2) osób występujących po stronie Wykonawcy, Zamawiającego lub Odbiorcy;
3) formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 1-3, w
zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym w formie pisemnej odpowiednio drugą Stronę.
6. Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§14
Bezpieczeństwo informacji
1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy uzyskanych w trakcie
wykonywania umowy informacji, danych i wiedzy stanowiących tajemnicę Odbiorcy, bez
względu na formę ich utrwalenia.
2. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy uzyskane od
Zamawiającego lub Odbiorcy informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji
infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń.
3. Uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być
wykorzystane do innego celu, niż do realizacji postanowień umowy.
4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:
1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę umów;
2) były znane przed otrzymaniem ich od Odbiorcy i nie były objęte zobowiązaniem do
zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;
3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.
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5. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca
zobowiązany jest do zwrotu Odbiorcy lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających
informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z
wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do
ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu
przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co
najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie
zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole, który podpisują Odbiorca i Wykonawca.
Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca
informuje pisemnie Zamawiającego o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do
ewentualnego dochodzenia roszczeń.
6. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynku,
pomieszczeń lub części pomieszczeń użytkowanych przez Odbiorcę, są zobowiązane do
przestrzegania obowiązujących u Odbiorcy uregulowań wewnętrznych dotyczących
bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy
zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania
ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia
dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną.
7. W wypadku wyrządzenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, Odbiorcy lub osobom
trzecim szkód będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. W przypadku korzystania przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy z
Podwykonawców, zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do
Podwykonawców.
Postanowienia końcowe
§15
Właściwość sądu
Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią
inaczej.

§17
Ochrona danych osobowych
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca –
podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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3. Wykonawca zobowiązuje się:
a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
b. do
zabezpieczenia
przetwarzanych
danych,
poprzez
stosowanie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia,
c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo
Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych
osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania
się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały
nałożone na Wykonawcę.

___________________________________________________________________________

SIWZ - Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych
przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
§18
Umowa zawiera 18 paragrafów i została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach:
- 2 egzemplarz dla Wykonawcy,
- 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
Załącznik do umowy:
owego Wykonawcy – załącznik nr 1
-odbiorczy (wzór) – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY:
____________________
(data, czytelny podpis, pieczątka)

WYKONAWCA:
_____________________
(data, czytelny podpis, pieczątka)
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załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ
zdawczo – odbiorczy

fabrycznie nowego z zabudową 9-cio
miejscową z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoby na wózku inwalidzkim
W związku z dostawą samochodu

realizowaną w dniu ……………………………………………………………………………
zgodnie z umową nr ……………………………….. z dnia ……………………………….
przez (nazwa Wykonawcy) …………………………………………………………………..
Odbioru dokonali:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zamawiający przyjmie dostarczony asortyment zgodny pod względem ilościowym:
TAK/NIE*
Wynik odbioru: pozytywny/negatywny/z uwagami*
Jakość i stan asortymentu nie budzi zastrzeżeń/budzi zastrzeżenia*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kontrola jakościowa polegała na sprawdzeniu:
- metodą porównawczą czy dostarczony asortyment posiada cechy zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia (m.in. wymiary, kolorystyka)’
Stanu i sprawności technicznej asortymentu,
- czy asortyment nie posiada widocznych uszkodzeń.
Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment pod względem jakościowym: TAK/NIE *
*z zastrzeżeniami, stwierdzając następujące usterki – braki:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Gwarancja udzielona Zamawiającemu zgodnie z umową nr ……………………………
z dnia ………………… wynosi ……………..………. od daty podpisania niniejszego
protokołu.

Całkowity wynik odbioru zdawczo – odbiorczego: pozytywny/negatywny*
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Podpisano dnia …………………………………………………

……………………………………………….
Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

…………………………………………………….
Podpis i pieczątka przedstawiciela Odbiorcy
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Załącznik nr 8

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA
Na zadanie pn.: „

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z
zabudową 9-cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim ”
SPECYFIKACJA DOSTAW

Tytuł:

Zamawiający :

Zakup i dostawa samochodu fabrycznie nowego z zabudową 9cio miejscową z przystosowaniem do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim
Gmina Grodzisko Dolne









PARAMETRY
TECCHNICZNE













adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na
wózku inwalidzkim
rampa aluminiowa składana
stopień ułatwiający wsiadanie wysuwany mechanicznie
poręcze ułatwiające wsiadanie
atestowane mocowanie do wózka inwalidzkiego (pasy mocujące wózek,
biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim)
oznakowanie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu elementami
informującymi o przewozie osób z niepełnosprawnością, ostrzegawcze
kierunkowskazy dachowe)
liczba miejsc – 9 miejsc, przystosowany do przewozu 8 osób
niepełnosprawnych, w tym 1 miejsce do kotwiczenia wózka inwalidzkiego
świadectwo homologacji
Kolor: biały
wymiary zewnętrzne:
wys. – od 2400mm do 2600 mm
dł. – od 5300 mm do 6500 mm
silnik: od 2.0 do 2.5 Disel
moc silnika: od 130 do 170 KM
pojemność skokowa (cm3) – od 1950 do 2500
rozbudowa klimatyzacji (tył)- dodatkowy parownik klimatyzacji fabrycznej z
nawiewami ogólnymi w podsufitce
podgrzewanie wtrysku paliwa
akumulator
zbiornik paliwa min. 90 l
osłona chłodnicy
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skrzynia biegów – manualna 6 biegów
wspomaganie kierownicy
układ hamulcowy z systemem ABS
elektryczny rozdział siły hamowania
system hamowania awaryjnego
ESP
 wskaźnik poziomu oleju
klimatyzacja manualna
centralny zamek sterowany pilotem
 tapicerka materiałowa
 podłoga płaska z materiału wodoodpornego pokrytego powierzchnią anty
poślizogową, szyny do mocowania foteli
 fotel kierowcy przesuwany (z regulacją odcinka lędźwiowego i wysokości,
z regulowanym podłokietnikiem )
 fotel przedni pasażera dwumiejscowy
 pozostałe fotele jednoosobowe z zagłówkami i regulacją oparć:
( w II rzędzie 3 indywidualne fotele przodem do kierunku jazdy
w III rzędzie 3 indywidualne fotele przodem do kierunku jazdy)
 pasy bezpieczeństwa
 opony zimowe z felgami stalowymi do 15” lub więcej
 chlapacze przeciw błotne przednie i tylne
 koło zapasowe pełnowymiarowe
 stelaż na koło zapasowe
 poduszka bezpieczeństwa kierowcy
 kierunkowskaz bocznie zintegrowany w lusterkach
 reflektory przeciwmgłowe przednie
 lusterka boczne z regulacją elektryczną i podgrzewaniem
 szyby przednie sterowane elektrycznie
 drzwi boczne przesuwane (prawa strona)
 drzwi tylne przeszklone dwuczęściowe otwierane na boki
 szyby przyciemniane II i III rząd
 Pólka podsufitowa
 Radio fabryczne
 apteczka
 gaśnica
 trójkąt

CENA BRUTTO

( data, podpis )
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