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Specyfikacja  (SIWZ) zawiera: 

 
 
 

lp. 
 

Oznaczenie części 
 

Nazwa części 

1 Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). 

2 Rozdział II. Wzór umowy. 

3  Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia. 
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ROZDZIAŁ I.    INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 
 
I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

GRUPA KARKONOSKA  

ul. Sudecka  Nr 79,   58 – 500 Jelenia Góra 

tel. fax  75/75 24 734  

NIP:     736-10-39-808   

Regon : 000844011 

strona internetowa: http://gopr.org/news/przetargi 

 

II.  OZNACZENIE WYKONAWCY 
 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 

III.  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz.U. z 2015 poz.2164 ze 

zmianami), zwanej dalej w skrócie upzp., rodzaj zamówienia - dostawa o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upzp 

 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiotem  zamówienia jest       dostawa  do siedziby Zamawiającego   1 sztuki fabrycznie nowego  samochodu 

typu BUS z napędem 4x4   przystosowanego do transportu ratowników, spełniającego warunki określone 

w ustawie  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn.zm.) oraz 

rozporządzeń  wykonawczych do tej ustawy.  
 

2. Samochód   powinien  : 

 a)  spełniać  wymogi    w zakresie emisji  spalin  Euro 6,  

 b)  spełniać  i odpowiadać wymaganiom zawartym w  Części III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 c)  posiadać  gwarancję jakości :   

      c1)  na podzespoły mechaniczne i elektroniczne  - minimum 2 lata  i  bez ograniczenia limitu  przebiegu km    

      c2)  na powłokę lakierniczą  - minimum 2 lata i bez ograniczenia limitu  przebiegu km 

      c3)  na perforację nadwozia - minimum 12 lat i  bez ograniczenia limitu  przebiegu km 

 d)  mieć zapewniony  serwis  na terenie województwa dolnośląskiego, 

 e)  mieć zagwarantowany zastępczy samochód typu BUS o zbliżonych parametrach  w przypadku, kiedy     

czas naprawy  gwarancyjnej przekroczy trzy kolejne dni kalendarzowe, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo 

wolnych od pracy-  nie  dotyczy  soboty, przy czym: 

       - jeżeli  naprawa dotyczy usunięcia wady samochodu lub usterki nie zawinionej przez Zamawiającego-  

         samochód zastępczy  udostępniany jest nieodpłatnie, 

f)  mieć wykonane badania techniczne dla pojazdu przed podpisaniem protokołu zdawczo -odbiorczego. 

g)  być nie używany i posiadać  rok produkcji – 2016. 
 

3. Uszczegółowienie przedmiotu dostawy zawarte jest w  Rozdziale  III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

4.  Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych    

     Zamówienie (CPV) :           

      34.11.00.00-1    samochody osobowe       w tym:          34.11.41.10 -3  pojazdy ratownicze     
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V.   ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

VI.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający  nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.  

 

VII.  INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania dostawy -   maksymalnie  do 15 grudnia 2016 r.  

 

IX.  WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU               

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,   o  których mowa w art.22 ust.1 upzp, tj.: 

 

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie  stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
 

1.2 nie podlegają wykluczeniu z powodu braku okoliczności , o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.12 - 23: 

        „ 12) wykonawcę , … który nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

          13) wykonawcę będącego osoba fizyczną , którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a)  o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a, art250a, art.258 

lub art.270-309 ustawy z 06.06.1997 r. –Kodeks karny(Dz.U.poz.553, z późn.zm.) lub art. 46 lub 

art.48 ustawy z 25.06.2010 o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176),  {5 lat} 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 ustawy z 06.06.1997 r. –Kodeks   

karny,  {5 lat} 

c)   skarbowe, {5 lat} 

d) o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz.769); {3 lata} 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  za przestępstwo, o którym mowa       

w pkt.13;  {5 lat i odpowiednio 3 lata) } 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty ich należności; {3lata} 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywnie i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, 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; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

     {3 lata od zdarzenia} 
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19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik , a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji  może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest     

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; {3 lata od zdarzenia} 

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się             

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. 

poz.437 i 544); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się             

o zamówienia  publiczne; 

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r.   

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 

…, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji    

w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

2. „Wykonawca, który podlega  wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14)  oraz pkt 16 do 20  ( patrz: ww. 

zapisy w 1.2.) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu”. 

 

 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU                   
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA   

 

 

 

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w 

art.22 ust.1 upzp. do oferty należy załączyć : 
 

 

1- Oświadczenie o braku podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania   (w oryginale)     

 - wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 2.   

 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  ww. oświadczenia  składa każdy                     
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  co oznacza, że każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu.  
 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa oświadczenie jak pozostali 

wykonawcy.  

 

B. W celu wykazania braku przesłanki do  wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie      art. 

24. ust.1 pkt 23) – wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji                

z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp- przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 3. 
 

      Wraz  z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić  dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą     

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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W przypadku oferty składanej  przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z tych wykonawców 

oddzielnie. 

 

XI.  WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   
 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

1.1 Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum, a także 
wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture.  
 

2.   Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
 

3.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 

podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedłożyć umowę regulującą współpracę tych 

wykonawców. 

 

XII.   WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

  

XIII.   ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania  zamówienia.  

 

XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO    WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XV.  WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ   ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

 XVI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
 

3.  Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. 
 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi                                                                            

w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać 

dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność                    

z oryginałem. 
 

5.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
 

6.  Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                

z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktu 4. i oświadczeń, o których mowa w punkcie X.                   

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących 

Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub przez pełnomocnika 

ustanowionego, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 upzp. 
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7.  Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. 

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 

przesłonięcie korektorem, etc.  powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

 

8.  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być 

umieszczona informacja o ilości stron. 
 

9.  Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, etc.) przygotowanych 

przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą 

one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego    w przygotowanych wzorach. 
 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, 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 2003r. Nr 153 poz.1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale,  

oddzielnie spięte.  

      Wykonawca musi wykazać , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

       Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp. 

 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
 

13. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której/ych wykonanie zamierza powierzyć  
podwykonawcy/om  i podania przez wykonawcę firm podwykonawcy/ców. 

 
14. Kompletna oferta musi zawierać: 
 

(a) formularz Oferty, wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 1;  

 

(b) Charakterystyka techniczna oferowanego samochodu – Załącznik  nr 1.1  
 

(c) oświadczenie o braku podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania  (w oryginale)     

     - wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 2.   
 

(d) Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika  z  dokumentu  

                stwierdzającego status prawny wykonawcy; 
 

(e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
 

 

XVII.    WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

      Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku. 
 

2.  Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż  na dwa (2) dni przed upływem terminu  

składania ofert. 
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3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wraz z treścią zapytania wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ oraz udostępni te informacje na własnej stronie internetowej.  

      Udzielając wyjaśnień  - Zamawiający nie ujawnia źródła zapytania. 
 

4.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. 

Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ  

oraz udostępni ją na własnej stronie internetowej. 
 

5.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany   

treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 

6. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano 

SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniona będzie niniejsza SIWZ. 

XVIII.  ZEBRANIE WYKONAWCÓW 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców  w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 
SIWZ.   

XIX  .  OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ    Z  WYKONAWCAMI  
 

1.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Sławomir Czubak – Naczelnik Grupy Karkonoskiej 

GOPR, przy czym dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców  z   Zamawiającym jest: 

       - forma pisemna  -    adres  Grupa Regionalna GOPR GRUPA KARKONOSKA  ul. Sudecka 79,   58 – 500 Jelenia Góra 

       -  tel. fax  75/75 24 734  

      - poczta elektroniczna:   karkonoska@gopr.pl 
 

2.  Wszystkie przekazywane oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem poczty  elektronicznej 

oraz faksu wymagają, na żądanie,  potwierdzenia przez stronę otrzymującą ( adresata).  

 

3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione w terminie, gdy doszły one do   

Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.  

 
 
XX.    MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 

 

Ofertę spiętą lub zszytą w jeden dokument, w zamkniętej w sposób trwały kopercie, oznaczonej hasłem „ oferta – 

samochód BUS”  należy wnieść za pośrednictwem np.  operatora publicznego do siedziby Zamawiającego:  Grupa 

Regionalna GOPR – Grupa Karkonoska, ul. Sudecka 79,  58-500 Jelenia Góra  lub bezpośrednio  złożyć w  sekretariacie  

Naczelnika –  parter ( adres  j. w.),  w nieprzekraczalnym terminie: 

 
 
    
 
 
Decyduje data i godzina  wniesienia oferty do Zamawiającego. 
 
 
XXI.    ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 
 
1.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 

oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 
 

2. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy.  

      Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  
 

 

 

 

 
do dnia 

  

  
        30 sierpnia 2016 r.  

 
do godz.  

 
08 : 45 

mailto:karkonoska@gopr.pl
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3.   Zamawiający, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje ofertę upoważnionemu wykonawcy. 

W przypadku, kiedy nie można w sposób jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikować jej właściciela – zwrot 

oferty następuje dopiero na sesji jawnej , po otwarciu wszystkich, pozostałych ofert. 
 

XXII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
Miejsce otwarcia ofert:  siedziba  zamawiającego – Grupa Regionalna GOPR - GRUPA KARKONOSKA ,   ul. Sudecka 79, 
Jelenia Góra   –  sala wykładowa – parter 
 

 
w dniu 

 

 
30 sierpnia 2016 r.   

 
o godz.  

 
09 : 00 

 

XXIII.  TRYB OTWARCIA OFERT  
 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

 

2.  W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym 

(a)    nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

(b)    zawarte w Formularzu Oferty informacje dotyczące ceny ,  

(c)    termin wykonania zamówienia, 

(d)    okresy gwarancji jakości. 
 

Informacje dotyczące warunków płatności - Zamawiający określił w sposób jednakowy dla wszystkich 
wykonawców.  

 

3.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

      (a)   kwoty, jaką zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

      (b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

      (c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XXIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
 

1.   Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

2. Zamawiający może, co najmniej na trzy (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.  

XXV.  ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA 

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy bez  jej otwierania. 
  

XXVI.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Umowna Cena (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) podana w ofercie musi być wyrażona w PLN  i jest 

stała na czas trwania realizacji zamówienia. 
 

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług,  Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

nim ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami.   

     Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując w ofercie ich wartość bez kwoty podatku od 

towarów i usług. 
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3. Umowna Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie    
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

XXVII.   KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
(a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania,  
(b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 

2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
 

4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o nw.kryterium oceny ofert : 
 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe  
 100%= 100,00pkt 

 

1. 

 
 

 

 

Umowna Cena  ( C )  

-podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN                   
z wyłączeniem  wykonawcy zagranicznego, który w ofercie podaje cenę netto,             
z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie XXVI.2 
 

 
60% = 60,00 pkt 

2. Zużycie energii ( Ze)  
 

  10% =  10,00 pkt 

3. Emisja zanieczyszczeń  ( Ez)  
 

  10% =  10,00 pkt 

4. Emisja dwutlenku węgla ( Edw)  
 

  10% =  10,00 pkt 

5. Skrócenie terminu dostawy  do maksymalnie 30 listopada 2016 
(włącznie)  (T) 
 

  10% =  10,00 pkt 

 

      Punkty będą obliczane  z zaokrągleniem  do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady                        

w księgowości. 

 
Ad.1  Oferta z najniżą umowną ceną otrzymuja 60,00 punktów.  
          Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:  
                    najniższa oferowana cena      x 60 pkt                  

            C=      cena ocenianej oferty                    
 
   Ad.2   Oferta z  najniższym zużyciem energii otrzyma 10,00 punkty 
              Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru: 

            najniższe zaoferowane zużycie energii                            x 10 pkt. 
Ze =     zużycie energii zaoferowane w badanej ofercie              
             

Zamawiający dokona oceny w tym kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu 
Ofertowym o zużyciu energii w cyklu mieszanym/łączonym podanym w MJ/km, zmierzonym wg procedury 
ustalonej dla celów badań homologacyjnych.  

            

             Zadeklarowana w Formularzu Oferty wartość musi być zgodna z wielkością podaną w dostarczonym przy 
dostawie pojazdu świadectwie zgodności WE. W przypadku braku informacji o zużyciu energii w świadectwie 
zgodności WE pojazdu albo podania jej w innych jednostkach, Wykonawca składając ofertę winien podać 
wymaganą przez Zamawiającego wartość po dokonaniu stosownych przeliczeń. 

 
  Ad.3   Oferta z  najniższą  emisją zanieczyszczeń  otrzyma 10,00 punkty 
              Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru: 
                         najniższa zaoferowana emisja zanieczyszczeń                  x 10 pkt. 

Ez =     emisja zanieczyszczeń zaoferowana w badanej ofercie              
          

             Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na postawie wypełnionego Formularza Oferty i złożonego 
w nim oświadczenia Wykonawcy o wielkości łącznej emisji tlenków azotu (NOx), węglowodorów (THC)                 
i cząstek stałych, zmierzonym wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.  
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             Zaoferowana w Formularzu Oferty wielkość łącznej emisji zanieczyszczeń musi być zgodna z wielkością podaną 
w dostarczonym przy dostawie pojazdu świadectwie zgodności WE. W przypadku wskazania w dokumencie 
świadectwa zgodności wartości w innych jednostkach miary niż wskazane przez Zamawiającego w Formularzu 
Oferty Wykonawca, winien podać wymaganą przez Zamawiającego wartość po dokonaniu stosownych 
przeliczeń. 

 
  Ad.4   Oferta z  najniższą  emisją dwutlenku węgla    otrzyma 10,00 punkty 
              Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru: 
                            najniższa zaoferowana emisja dwutlenku węgla                  x 10 pkt. 

Edw =     emisja dwutlenku węgla  zaoferowana w badanej ofercie              
 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Oferty                    
i złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o wielkości emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym/łączonym. 
Zaoferowana wielkość emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym/łączonym musi być zgodna z wielkością 
podaną w dostarczonym przy dostawie pojazdu świadectwie zgodności WE, zmierzona wg. procedury 
ustalonej dla celów badań homologacyjnych. 
 

 Ad.5   Oferta z terminem dostawy od 01 grudnia do 15 grudnia 2016 r. (włacznie)  otrzyma 0,00 punktów 
            Oferta z terminem dostawy do 30 listopada 2016 r. (włacznie)  otrzyma 10,00 punktów 

 
UWAGA:   
w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni odpowiednich pól w punkcie 4)  Formularza Oferty - w danym kryterium 
przyznane będzie 0 punktów 
 
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), którego(rych) oferta uzyska najwyższą   

ilość punktów w bilansie podanych kryteriów, wg wzoru:  
                              Ocena  oferty = C + Ze + Ez + Edw + T  
 
6.  Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

 
7. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do 
uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który w Formularzu Oferty podał cenę bez podatku 
od towarów i usług VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do umownej ceny podatek od 
towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp.  Powyższe wynika z konieczności ustalenia ceny porównywalnej     
z innymi cenami oraz kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 
 
8.   Zamawiający poprawi: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

                c)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

     - niezwłocznie zawiadamiając  o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia poinformować    

Zamawiającego  o zgodzie na poprawnienie omyłki, o której mowa  w punkcie 7.c)   

 
XXVIII.    OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 
 
1.  Jeżeli  zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe,  wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i budzą watpliwości Zamawiajacego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie       

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 

niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiekszonej o należny podatek od towarów i uslug, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania  lub   średniej  arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że 

rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, Zamawiający zwróci się  do 

wykonawcy o udzielenie, w określonym  terminie, wyjaśnień, w tym  złożenia dowodów,  dotyczących wyliczenia 

ceny.  

     Obowiązek  wykazania,że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
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2.   Zamawiający odrzuca ofertę: 

a)    wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień,                 

      b)   jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złozonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską  

cenę w stosunku do  przedmiotu   zamówienia. 

XXIX.     UZUPEŁNIENIE OFERTY I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA   WYJAŚNIEŃ,  OŚWIADCZEŃ ,DOKUMENTÓW 
 

1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 upzp., jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty sa 

niekompletne, zawierają błedy lub budzą wskazane przez Zamawiajacego watpliwości, Zamawiajacy wezwie  do 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożeniaoferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo koniczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
XXX.     TRYB OCENY OFERT  
 

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym  a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 

oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 

2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem   konsekwencji   

rachunkowych  dokonanych  poprawek,  inne  omyłki  polegające na niezgodności oferty  z SIWZ, nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 
 

3. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów                 

i oświadczeń, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 upzp. 
 

4.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) 

upzp. 
 

XXXI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 

1. Zamawiający wykluczy wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  stosownie do treści art. 

24  ust.1 pkt 12-13 upzp. 
 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty                 

o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia - podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

 
XXXII.    ODRZUCENIE OFERTY 
 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 upzp.  
 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty,               

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa 

w art.89 ust. 4 i 5  braku równoważności lub brau spełnienia  wymagań dotyczacych wydajności lub funkcjonalności  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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XXXIII.      WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady  i kryteria 

określone w SIWZ. 
 

2.   Zamawiający  udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta  zostanie uznana za  najkorzystniejszą. 
 

3.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: 

a)    jednocześnie zawiadomi  wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, podając  informacje zgodnie  z art.92      

ust. 1 upzp.  

b) udostepni na stronie internetowej  informacje, o których mowa w art.92 ust.2 upzp. 
 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w  sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  - Zamawiający  będzie  

mógł  wybrać ofertę  najkorzystniejszą spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 

oceny, chyba, że zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1  upzp.  

XXXIV.   INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY  W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
 

a) zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania pocztą elektroniczną 

zawiadomienia  o wyborze oferty,  przy czym umowa może być zawarta przed upływem 5dniowego terminu w 

okolicznościach, o których mowa w art.94 ust.2 upzp, 

  

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 
 

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,  
 

d) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  w ofercie, 
 

e) podlega unieważnieniu w części wykraczającej  poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego                                     

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z uwzględnieniem art. 144 upzp. 

 

2.  Wykonawcy, posiadający formę organizacyjno-prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  w przypadku gdy 

wartość kontraktu na roboty przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy,  

      zobowiązani będą złożyć przed podpisaniem umowy, uchwałę wspólników wyrażającą zgodę na rozporządzenie 

prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wysokości przewyższającej dwukrotnie wysokość 

kapitału zakładowego albo  umowę spółki – w przypadku, gdy umowa spółki wyłącza stosowanie art. 230 ustawy –

Kodeks spółek handlowych. 
 

 

3.  Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w SIWZ  - Rozdział II. Wzór umowy. 
 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 upzp. 

 
XXXV.      UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  
 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 

1 upzp. 

 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 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   

       - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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XXXVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

 

1.  Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp, jeżeli mają lub miały interes w 

uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 

o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 

pkt 5 upzp. 
 

2.  Środkami ochrony prawnej są: 

a)  odwołanie           – art. 180 upzp. i następne, 

b)  skarga do sądu   – art. 198a upzp. i następne. 
 

3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec: 

a) określenia warunków udziału w postepowaniu, 

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia, 

c)  odrzucenia oferty odwołującego się, 

d) opisu przedmiotu zamówienia, 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

4. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 

przepisami upzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne     i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

       Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
 

5.  Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby 

Odwoławczej. 

 

XXXVII. PODWYKONAWSTWO    
 
1. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.  
      Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

3. Zamawiający żąda zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2, 
celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

 
4.  Wykonawca , wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

projekty umów z podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania i zgodnego z ofertą zakresu 
robót – zgodnie  z postanowieniami  art. 6471 ustawy z 23.04.1964 r.  Kodeks Cywilny. 
 
 

XXXVIII.       ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 
 

Zamawiający  nie przewiduje możliwości zmiany umowy.  
 
 
XXXIX.       ODSTAPIENIE OD ZAWARTEJ UMOWY  
 

1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. 
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XXXX.  ZAŁĄCZNIKI DO IDW  

 
 
Załącznikami do IDW są następujące wzory: 

 

 
lp. 

 
Oznaczenie załącznika 

 
Nazwa załącznika 

 
1. 

 
Załącznik nr 1. 
 

 
Wzór Formularza Oferty  
 

 
2. 

 
Załącznik nr 1.1  

 
Charakterystyka techniczna oferowanego samochodu 
 

 
3. 

 
Załącznik nr 2. 
 

 
Wzór oświadczenia wykonawcy o braku przesłanek  do wykluczenia na 
podstawie  art.24.ust.1  pkt 12-23  ustawy z 29.01.2004-Prawo zamówień 
publicznych 
 

 
 

4. 

 
 
Załącznik nr 3. 

 
Wzór oświadczenia o przynależności  do tej samej grupy kapitałowej lub 
oświadczenie  o braku przynależności do grupy kapitałowej  
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTYY  
     dla przetargu nieograniczonego   pn. 

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS Z NAPĘDEM 4X4   
PRZYSTOSOWANEGO   DO PRZEWOZU RATOWNIKÓW 

            
ZAMAWIAJĄCY:       Grupa Regionalna GOPR- GRUPA KARKONOSKA – Jelenia Góra                                                                                                                                                          
WYKONAWCA: 
   

  Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 1       
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów)  NIP REGON adres(y) wykonawcy(ów) 

  
 
 
 
 

   

1  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpisanie danych wszystkich Wykonawców     

     
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 

imię i nazwisko  
 

adres do wysyłania wszelkiej 
korespondencji  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą : 

 

nr telefonu  stacjonarny:                                               komórka: 

nr faksu  

adres e-mail  

 
 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y) że, po zapoznaniu się z przedmiotem dostawy oferujemy dostawę do siedziby 
Zamawiającego  1 sztuki  fabrycznie nowego samochodu typu BUS z napędem 4x4 przystosowanego do przewozu  
ratowników  
             
      
 model ………………..…………………………………….…….       typ………………….………………                  rok produkcji ……………….. 
     

 

z charakterystyką techniczną opisaną w załączniku do oferty, zgodnie z treścią SIWZ: 
 
1)  za:   

                               
      Umowną Cenę            …………………………………………………………… PLN ,       (łącznie z podatkiem Vat)  
 

    
         Wybór mojej (naszej)  oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

       w odniesieniu do:          
……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................       

    (należy podać nazwę/rodzaj towaru lub usługi (poz.), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego    powstania),    
  

    których wartość bez kwoty podatku od towarów i usług  wynosi …………………………………… PLN. 

 

Wykonawca wypełnia o ile dotyczy (zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. ) – w przypadku, gdy w odniesieniu do określonych 
towarów/usług VAT rozlicza nabywca (Zamawiający), a Wykonawca otrzymuje kwotę wynagrodzenia netto 
(wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, mechanizm odwróconego obciążenia, import usług lub import towarów). 

      
2)   w terminie do: 

 

                                           
                                                            …….……………………………..………………….…… 
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3) na wykonany przedmiot umowy udzielam(my) okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne     

  

  
na podzespoły mechaniczne i elektroniczne   -   …………….  lata i  bez ograniczenia limitu przebiegu km 
 

na powłokę lakierniczą                                       -   …………….  lata i  bez ograniczenia limitu przebiegu km 
 

na perforację nadwozia                                     -   ……………..  lat  i  bez ograniczenia limitu przebiegu km 
 

 

4) dla oferowanego samochodu  
 

 

wartość zużycia energii w cyklu mieszanym/łączonym  wynosi                                 ……………………………..      MJ/km    
 

łączna emisja zanieczyszczeń (NOx, THC i cząstek stałych)  wynosi                           …………………………….       g/km 
 

emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym/łączonym wynosi                                ………………………..….        g/km 
 

 
5) serwis gwarancyjny może być świadczony  w jednym z autoryzowanych punktów 
     serwisowych na terenie województwa dolnośląskiego :  
 

                     
   w  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….... ,  
                              
   w  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. ,  
                    

   w  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. ,        
                       

 

w którym/ których mogą być świadczone również przeglądy okresowe, naprawy wynikające z bieżącej 
eksploatacji, serwis pogwarancyjny. 

   

       
       Uwaga:        jeżeli serwisowe usługi gwarancyjne mają być świadczone w punkcie serwisowym nie należącym  

do wykonawcy składającego ofertę – właściciel serwisu  musi być wskazany w ofercie jako   podwykonawca  lub 
konsorcjant. 

 
6)    niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  
 

7)  akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Wzór Umowy - Rozdział II. SIWZ   
 

8)  w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć umowę                    
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

 

9)  składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia,* 

  

10)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca lub Współwykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

 

11)  na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.           
z 2015 r., poz. 2164)  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z 
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania oraz w załączeniu 
przedkładam uzasadnienie w celu wykazania powodu ich zastrzeżenia:  

 
 

lp. oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji zastrzeżonej strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

  
 

  



 
 
 
 

 SIWZ-  zakup samochodu _BUS _VIII 2016     -                                                                                                                                 18 | 28 
 IZP.271.1.12016 

 
 

 
12)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:  
 

 
 

13)    w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się wykonać badania techniczne 

oferowanego samochodu  przed podpisaniem protokołu zdawczo –odbiorczego oraz  dołączyć do dostarczonego 

samochodu komplet dokumentów – kartę pojazdu, kartę gwarancyjną, sporządzoną w języku polskim pełną 

dokumentację techniczno-eksploatacyjną pojazdu, sporządzony w języku polskim wyciąg ze świadectwa 

homologacji pojazdu, świadectwo zgodności WE na potwierdzenie  wielkości emisji …  podanych w punkcie 4) , 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis(y): 
 
 

lp nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

lp.         nazwa części 
 

nazwa podwykonawcy 
              ( jeżeli jest znana na tym etapie) 
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Załącznik nr 1.1  –  do  Formularza Oferty                                         

                    CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU  

                    ……………………………………………………………… 
                                                 (model, typ, rok produkcji) 
 

Lp. 
Wyszczególnienie  -  

Warunki wymagane przez Zamawiającego dla samochodu 

Warunki oferowane przez Wykonawcę dla 
samochodu 

podać/opisać 

 
I 

 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE  

 

1.  Długość całkowita zew. max. 5300mm  

2.  Wysokość: do 2000 mm    

3.  Rozstaw osi nie mniej niż: 3200 mm  

II SILNIK   

 

1.  Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, o pojemności nie 

większej niż 2200 cm i mocy nie niższej niż 140 KM 

 

2.  Norma spalania wg Rozporządzenia (WE ) nr 715/2007, Euro 6  

 
III 

 

SKRZYNIA BIEGÓW 

 

1.  Automatyczna min 7-mio stopniowa skrzynia biegów 

 

 

IV SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1.   ABS, ASR, EBV, BAS, TSA, ESP, poduszki powietrzne dla kierowcy i 
pasażera . 

 

2.  Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi  

 
V 

 

UKŁAD KIEROWNICZY I ZAWIESZENIE 

 

1.  Wspomaganie kierownicy  

2.  Kierownica z regulacją wysokości i kątem pochylenia   

3. Zawieszenie niezależne kół przedniej i tylnej osi 

 

 

VI OGUMIENIE  
 

1. Obręcze kół stalowe 6,5 J x 16" z oponami letnimi (kpl), obręcze kół 
stalowych 6,5 J x 16"   z oponami  zimowym (kpl) 

 

2.  Koło zapasowe  

 
VII 

 
OKNA I DRZWI  
 

1.  Okna w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane  
2.  Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony  
3.  Drzwi tylne dwuskrzydłowe 180 stopni   
4.  Elektryczne szyby w przednich drzwiach   
 
VIII 

 

POZOSTAŁE 

 

1.  Poduszki powietrzne min.2 dla kierowcy i pasażera  
2.  Immobilizer  
3.  Klimatyzacja  półautomatyczna  z przodu, z tyłu  
4.  Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej    
5.  Kolor srebrny metalik. 

Wykonanie oznakowania ( oklejenie)  pojazdu na bokach – tylko 
napisy    - wg załączonego zdjęcia  

 

6.  Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia 
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7.  Dodatkowy akumulator  
8.  Centralny zamek  
9.  Podłokietniki  w przestrzeni pasażerskiej  
10.  Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne  
11.  System szyn do mocowania siedzeń z szybką blokadą   
12.  Automatyczny układ włączania świateł  
13.  Napęd 4x4  
14.  Wykładzina przestrzeni pasażerskiej, TPO  
15.  Radioodbiornik, dwudrożne głośniki z przodu  
16.  Hak holowniczy kulowy, stały  
17.  8 miejsc w układzie:  fotel kierowcy, fotel pasażera, 

 tylne 2 rzędy 3 os. + uchylny fotel, demontowane  
 

18.  Podłoga z tworzywa sztucznego w przestrzeni   bagażowej 
(mata gumowa z zabezpieczeniem  krawędzi ładunkowej ) 
 

 

19.  Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 65 l  
20.  Relingi dachowe z poprzeczkami bagażnika dachowego  
21.  Instalacja elektryczna- mikrofon do radiotelefonu                      

( radiotelefon dostarcza GOPR ) wraz ze zintegrowaną 
anteną VHF/GPS i montażem radiotelefonu wraz z 
oprzyrządowaniem na pojeździe, 

 

 
Wymagane ukompletowanie radiotelefonu przewoźnego 
- zespół nadawczo-odbiorczy Motorola DM3601 z uchwytem montażowym -dostarczy GOPR; 
 - kabel zasilający do instalacji samochodowej, przystosowany do połączenia pomiędzy akumulatorem 
i gniazdem zasilania radiotelefonu o długości min. 3m, zabezpieczony bezpiecznikiem -dostarczy GOPR 
 

Wykonawca musi zakupić: 
- mikrofon do radiotelefonu DM 3601 typ RMN5053-1szt. 
- zintegrowana antena VHF/GPS (pasmo VHF min. 160÷170Mhz, 50Ω, VSWR ≤1,5) polaryzacja pionowa wraz                   

z wymaganym okablowaniem antenowym o długości min. 4m . 
(Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dwóch oddzielnych anten jednak ich parametry muszą być co 
najmniej równorzędne z podanymi dla anteny zespolonej a antena GPS musi być typu klejonego na szybę), długość 
anteny ¼ fali, krótka, promiennik anteny musi być elastyczny- odporny na ewentualne uderzenia konarów drzew; 

- wszelkie niezbędne wtyki BNC i SMA do anten , części potrzebne do zamocowania radiotelefonu oraz mikrofonu        
w samochodzie. 

 

Montaż radiotelefonu na pojeździe 
Radiotelefon wraz z uchwytem , okablowaniem oraz anteną (antenami) musi zostać zamontowany na pojeździe              
i uruchomiony w uzgodnionym miejscu z zachowaniem wszystkich technicznych uwarunkowań zarówno pojazdu jak      
i radiotelefonu. 
Po montażu ma zostać dokonany pomiar anteny WFS ≤1,5 z wpisem w dokumentacji technicznej pojazdu. Wszystkie 
dokumenty dot. zamontowanych anten mają zostać dołączone do dokumentacji pojazdu. 
Radiotelefon musi zostać podłączony dedykowanym kablem zasilającym bezpośrednio: plus do klemy akumulatora, 
minus do masy pojazdu. 
Radiotelefon powinien posiadać na kablu zasilającym wyłącznik w celu całkowitego rozłączania urządzenia podczas 
dłuższego postoju pojazdu. 
Zasilanie radiotelefonu  DC 13,2V 
Pobór prądu max.:   - podczas nadawania 11A 
   - podczas czuwania 1A 

 

 
PODPIS(Y): 
 

lp nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 2 –   Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  
                                o  których mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23  ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam. publicznych   

            
ZAMAWIAJĄCY:    Grupa Regionalna GOPR- GRUPA KARKONOSKA – Jelenia Góra                                                                                                                                                         

WYKONAWCA: 

 
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 

 

adres(y) wykonawcy(ów) 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                                                       OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowień publicznych ( dalej jako upzp) 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia  publicznego pn.  

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS Z NAPĘDEM 4X4   
                                               PRZYSTOSOWANEGO   DO PRZEWOZU RATOWNIKÓW 
 

prowadzonego przez Grupę Regionalną GOPR- GRUPA KARKONOSKA – Jelenia Góra, oświadczam, co następuje:  

 

 

OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. ust1 pkt 12-23 upzp 

 
PODPIS(Y):                                     
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 

 

 

  

 

 

  

 
2.  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  art. ………upzp 
                ( należy podać  mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20)  

 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.24 ust.8 upzp  podjąłem 
następujące środki naprawcze:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
PODPIS(Y):                                     
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 
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OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:    

 
- nie dotyczy w tym postępowaniu 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDACEGO PODMIOTEM , NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

( należy podać  pełną  nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) 
 

 nie podlega/ją  wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.   
 
 
PODPIS(Y):                                     
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCE  PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia  Zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
 
PODPIS(Y):                                     
 

lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 
[pieczęć(cie) Wykonawc(ów)] 

nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

miejscowość  
i  data 
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Załącznik nr 3 –   Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub o braku przynależności 
 

                               (składane w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji  z otwarcia ofert,                        
o której mowa w art.86 ust.5 upzp) 

 

 
ZAMAWIAJĄCY:    Grupa Regionalna GOPR- GRUPA KARKONOSKA – Jelenia Góra                                                                                                                                                         

 

WYKONAWCA: 

 
lp. nazwa(y) wykonawcy(ów) 

 

adres(y) wykonawcy(ów) 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

   OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
Oświadczam, że jestem członkiem  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.  U. 2015.184 z późn zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty  *: 
 

1.  .......................................................................................................................................................................................  

2.  .......................................................................................................................................................................................  

3.  .......................................................................................................................................................................................  

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

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

6.  .......................................................................................................................................................................................  

      … 
 
Wraz  z oświadczeniem,  w załączeniu  przedstawiam/y  dowody,  że powiązania z innym/mi  wykonawcą/ami 
należącym/ymi  do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.
 *

  
        
  ( należy załączyć dowody, kiedy w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone oferty 
           również przez  innych wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej)  

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

   
(miejscowość, data)                                                                                            (podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy) 

 

 
 
Oświadczam, że nie jestem członkiem  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.  U. 2015.184 z późn zm.), * 

 

 

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

   
(miejscowość, data)                                                                                            (podpis osoby uprawnionej do    reprezentowania wykonawcy) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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ROZDZIAŁ  II – WZÓR UMOWY 
 
 

UMOWA NR  …………………  
 

…….   ……. 2016 r. pomiędzy Grupą Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - GRUPA 

KARKONOSKA GOPR  z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej Nr 79,  posiadającą  numer identyfikacyjny  NIP 

736-10-39-808  i  Regon 000844011 , reprezentowaną   przez  

                  1-  Pana  Sławomira    Czubak                 -    Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR 

                  2-  Panią Grażynę Zybał                           -    Główny Księgowy 

 
-zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym/Kupującym  

a  

................................... z siedzibą w ............................................., przy ulicy ............................................................,  
wpisanym do ............................................................................................................................................................., 
posiadającym kapitał spółki  ………………….....zł,     NIP …………..……………  ...  i  Regon……………………………………………..,     
reprezentowanym   przez  
                  1-  Pana /Panią  ……………………….    -  ………………………………….. 
                  2-  Pana/Panią   ………………………     -  ………………………………….          
 
-zwanym  w dalszej części umowy Wykonawcą/Sprzedającym,    
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego          

w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

( tekst jednolity- Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.), w przedmiocie  dostawy do siedziby Zamawiającego  1 sztuki 

fabrycznie nowego samochodu typu BUS z napędem 4x4   przystosowanego do transportu ratowników, dokonał 

wyboru oferty Wykonawcy,  Strony uzgadniają, co następuje: 

 

Przedmiot umowy  

§ 1 
 ( zapisy dotyczące  przedmiotu umowy zostaną uszczegółowione i poprawione - po wyborze oferty ) 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego i nie używanego samochodu typu BUS o napędzie 

4x4  przystosowanego do przewozu ratowników  model ………………..….. , typ ……………     silnik ……………………………,             

rok produkcji 2016,   

2. Uszczegółowienie przedmiotu umowy stanowi Rozdział III. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Oferta                       

i integralnym załącznikiem pn. Charakterystyka techniczna oferowanego pojazdu.  

3. Ilekroć w dalszych zapisach Umowy jest mowa o samochodzie bez bliższego określenia  jego   oznaczenia – należy 

przez to rozumieć  samochód określony  w § 1 ustęp 1  Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że:  

a. jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy,  

b. dostarczony samochód jest fabrycznie nowy  i może być używany bez naruszania praw osób trzecich,  

c. samochód spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 

poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy,  

d. samochód  posiada homologację ................................. (wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym / homologację europejską wydaną zgodnie z Dyrektywą……….).  

e. samochód  spełnia wymogi  Euro  ……..  w zakresie emisji spalin  

f. zużycie energii kształtuje się na poziomie ………...;  emisja zanieczyszczeń na poziomie ……………., emisja dwutlenku  

węgla na poziomie ………………………… 
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Terminy, warunki, miejsce realizacji dostawy i odbioru 

§ 2 
1.  Wykonawca dostarczy na własny koszt  do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowy, nie używany samochód                 
w terminie do ……………………………….      2016 r.  
2. Wykonawca przed wydaniem samochodu Zamawiającemu, wykona przegląd przedsprzedażny tzw. 

zerowy. Wykonanie przeglądu odnotowane będzie w książce przeglądów serwisowych. 

3. O terminie odbioru samochodu, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3dniowym (z wyłączeniem 

świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)  wyprzedzeniem. Odbiór samochodu zostanie poprzedzony szczegółowym 

badaniem zgodności parametrów technicznych z opisem stanowiącym Załącznik nr 1.1.  do złożonej Oferty z ………….,          

w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Dokonanie odbioru samochodu potwierdzone będzie protokołem zdawczo – odbiorczym.  

5. Do dostarczonego samochodu Wykonawca załącza dokumenty w języku polskim: 

a. kartę pojazdu,  

b. kartę gwarancyjną,  

c. pełną dokumentację techniczno-eksploatacyjną pojazdu, w tym książkę przeglądów serwisowych z odnotowanym 

przeglądem  „zerowym”  

d. sporządzony wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, 

e. dokument potwierdzający spełnienie normy emisji …  (Świadectwo zgodności WE lub inny równoważny dokument) 

f. wykaz wyposażenia dodatkowego :   ( do uzupełnienia po wyborze oferty). 

6. Do bieżących uzgodnień technicznych związanych z realizacją Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli     

w osobach: 

Wykonawca:       ………………………………………….. 

Zamawiający:     …………………………………………. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3 

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za samochód wyszczególniony w § 1 ust l. zgodnie z  podaną w Ofercie         

z ………..    umowną ceną ……………………    zł, w której zawarty jest podatek od towarów i usług VAT oraz wszelkie 

opłaty i podatki występujące  do chwili sprzedaży samochodu (słownie złotych: …………………………..………………………… 

               [ powyższy zapis może ulec  stosownym zmianom w przypadku – dostawcy zagranicznego ]  

2. Zamawiający opłaci należność za odebrany  samochód  na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT, do której został dołączony protokół zdawczo- odbiorczy podpisany przez Strony Umowy, bez wniesionych 

uwag. 

3.Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem wyłącznie na konto wskazane w fakturze,                

w terminie do 30  dni od daty otrzymania faktury , o której mowa powyżej. 

 

Warunki gwarancji i serwisu. 

§ 4 

1. Na oferowany samochód Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na: 

a.      na podzespoły mechaniczne i elektroniczne   -   …………….  lata i  bez ograniczenia limitu przebiegu km 

b.      na powłokę lakierniczą                                        -   ……………. lata i  bez ograniczenia limitu przebiegu km 

c.      na perforację nadwozia                                       -   ……………..lat  i  bez ograniczenia limitu przebiegu km      

2. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru samochodu, odnotowanej w książce gwarancyjnej pojazdu. 

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje w autoryzowanych stacjach serwisowych wskazanych przez 

Wykonawcę w Ofercie z ….. 

4. Wykonawca gwarantuje realizację przeglądów i napraw gwarancyjnych w terminie do 3 (włącznie) kolejnych dni 

kalendarzowych, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy- nie dotyczy soboty, od dnia przekazania 

samochodu do wskazanych przez Wykonawcę autoryzowanych stacji serwisowych. 

5. Autoryzowane stacje serwisowe zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, do których Zamawiający 

będzie doprowadzać samochód celem wykonania przeglądów  i napraw gwarancyjnych Wykonawca przedstawił          

w  Ofercie z  …….  
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6. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji do montażu „w”  lub  „na”  samochodzie 

środków łączności radiowej.  Zgoda Wykonawcy na powyższe będzie określona/ zapisana w książce  gwarancyjnej 

pojazdu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przez sieć autoryzowanych stacji obsługi do bezpłatnego udzielenia konsultacji         

i pomocy przy montażu/ instalacji środków łączności radiowej. 

8.  W przypadku naprawy samochodu przez okres dłuższy niż 3 kolejne dni kalendarzowe, z wyłączeniem świąt i dni 

ustawowo wolnych od pracy- nie dotyczy soboty, –  Wykonawca zapewni na ten czas samochód zastępczy                     

o zbliżonych parametrach technicznych : 

   a.  nieodpłatnie, jeżeli naprawa dotyczy usunięcia wady  samochodu lub usterki nie zawinionej przez  Zamawiającego, 

   b.  odpłatnie, jeżeli naprawa jest bezsprzecznie zawiniona przez Zamawiającego .   

 

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 
 

§ 5 
1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5%  umownej ceny  samochodu nie wydanego 

w terminie ustalonym w § 2 ust. 1  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 5 kolejnych 

dni kalendarzowych  oraz 1% za  każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 15% ceny samochodu. 

b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  umownej ceny, gdy   Zamawiający   

odstąpi   od   umowy   z  powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

c. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% umownej ceny samochodu nie odebranego      

w terminie ustalonym w § 2 ust 1 z winy nie będącej po stronie Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 5 kolejnych dni kalendarzowych oraz 1% za każdy dzień następny - w sumie nie 

więcej jednak niż 15% ceny samochodu. 

2.  Niezależnie od kar wymienionych w Umowie Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na 

zasadach ogólnych. 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zmiana dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 jest nieważna. 

4. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania  Umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny . 

7. Umowa podlega prawu polskiemu. 

8. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z Umową albo jej naruszeniem będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

10. Integralną część stanowią załączniki w kolejności ich ważności: 
        Załącznik Nr 1 -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

    Załącznik Nr 2 -  Oferta Wykonawcy   
        Załącznik Nr 3  -  Załącznik do Oferty -  Charakterystyka techniczna oferowanego samochodu 
 

                   Zamawiający / Kupujący:                                    Wykonawca/ Sprzedający : 
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Rozdział III      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

 

Lp. 
Wyszczególnienie  -  

Wymagana minimalna  charakterystyka techniczna samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia,  
której co najmniej musi odpowiadać samochód  oferowany przez wykonawcę     

 
I 

 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE  

1.  Długość całkowita zew. max. 5300mm 
2.  Wysokość: do 2000 mm   
3.  Rozstaw osi nie mniej niż: 3200 mm

 

 
   II 

 

SILNIK   

1.  
2.  

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, o pojemności nie większej niż 2200 cm i mocy nie niższej niż 

140 KM 

Norma spalania wg Rozporządzenia (WE ) nr 715/2007, Euro 6 
 
III 

 

SKRZYNIA BIEGÓW 

1.  Automatyczna min 7-mio stopniowa skrzynia biegów 

 
 
IV 

 

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 

1.   ABS, ASR, EBV, BAS, TSA, ESP, poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera . 
2.  Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi 
 
V 

 

UKŁAD KIEROWNICZY I ZAWIESZENIE 

1.  Wspomaganie kierownicy 
2.  Kierownica z regulacją wysokości i kątem pochylenia  
3. Zawieszenie niezależne kół przedniej i tylnej osi 

 
VI OGUMIENIE  

 
1. Obręcze kół stalowe 6,5 J x 16" z oponami letnimi (kpl), obręcze kół stalowych 6,5 J x 16"   z oponami  

zimowym (kpl) 
2.  Koło zapasowe 
 
VII 

 
OKNA I DRZWI  

1.  Okna w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane 
2.  Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony 
3.  Drzwi tylne dwuskrzydłowe 180 stopni  
4.  Elektryczne szyby w przednich drzwiach  
 
VIII 

 

POZOSTAŁE 

     1. Poduszki powietrzne min.2 dla kierowcy i pasażera 
2.  Immobilizer 
3.  Klimatyzacja  półautomatyczna  z przodu, z tyłu 
4.  Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej   
5.  Kolor srebrny metalik. 

Wykonanie oznakowania ( oklejenie)  pojazdu na bokach – tylko napisy    - wg załączonego zdjęcia  
6.  Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia 
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7.  Dodatkowy akumulator 
8.  Centralny zamek 
9.  Podłokietniki  w przestrzeni pasażerskiej 
10.  Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 
11.  System szyn do mocowania siedzeń z szybką blokadą  
12.  Automatyczny układ włączania świateł 
13.  Napęd 4x4 
14.  Wykładzina przestrzeni pasażerskiej, TPO 
15.  Radioodbiornik, dwudrożne głośniki z przodu 
16.  Hak holowniczy kulowy, stały 
17.  8 miejsc w układzie:  fotel kierowcy, fotel pasażera, 

 tylne 2 rzędy 3 os. + uchylny fotel, demontowane  
18.  Podłoga z tworzywa sztucznego w przestrzeni   bagażowej 

(mata gumowa z zabezpieczeniem  krawędzi ładunkowej ) 
 

19.  Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 65 l 
20.  Relingi dachowe z poprzeczkami bagażnika dachowego 
21.  Instalacja elektryczna- mikrofon do radiotelefonu  (radiotelefon dostarcza GOPR ) wraz ze zintegrowaną 

anteną VHF/GPS i montażem radiotelefonu wraz z oprzyrządowaniem na pojeździe, 

 

Wymagane ukompletowanie radiotelefonu przewoźnego 
- zespół nadawczo-odbiorczy Motorola DM3601 z uchwytem montażowym -dostarczy GOPR; 
 - kabel zasilający do instalacji samochodowej, przystosowany do połączenia pomiędzy akumulatorem 
i gniazdem zasilania radiotelefonu o długości min. 3m, zabezpieczony bezpiecznikiem -dostarczy GOPR 
 
Wykonawca musi zakupić: 
- mikrofon do radiotelefonu DM 3601 typ RMN5053-1szt. 
- zintegrowana antena VHF/GPS (pasmo VHF min. 160÷170Mhz, 50Ω, VSWR ≤1,5) polaryzacja pionowa 
wraz                   z wymaganym okablowaniem antenowym o długości min. 4m . 
(Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dwóch oddzielnych anten jednak ich parametry muszą 
być co najmniej równorzędne z podanymi dla anteny zespolonej a antena GPS musi być typu klejonego 
na szybę), długość anteny ¼ fali, krótka, promiennik anteny musi być elastyczny- odporny na ewentualne 
uderzenia konarów drzew; 

- wszelkie niezbędne wtyki BNC i SMA do anten , części potrzebne do zamocowania radiotelefonu oraz 
mikrofonu        w samochodzie. 

 
Montaż radiotelefonu na pojeździe 
Radiotelefon wraz z uchwytem , okablowaniem oraz anteną (antenami) musi zostać zamontowany na 
pojeździe              i uruchomiony w uzgodnionym miejscu z zachowaniem wszystkich technicznych 
uwarunkowań zarówno pojazdu jak      i radiotelefonu. 
Po montażu ma zostać dokonany pomiar anteny WFS ≤1,5 z wpisem w dokumentacji technicznej pojazdu. 
Wszystkie dokumenty dot. zamontowanych anten mają zostać dołączone do dokumentacji pojazdu. 
Radiotelefon musi zostać podłączony dedykowanym kablem zasilającym bezpośrednio : plus do klemy 
akumulatora, minus do masy pojazdu. 
Radiotelefon powinien posiadać na kablu zasilającym wyłącznik w celu całkowitego rozłączania urządzenia 
podczas dłuższego postoju pojazdu. 
Zasilanie radiotelefonu  DC 13,2V 
Pobór prądu max.:   - podczas nadawania 11A 
   - podczas czuwania 1A 
 

 


