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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
CZĘŚĆ A

NA DOSTAWĘ JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM
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W skład Specyfikacji wchodzą także:
„Opis przedmiotu zamówienia” - część B SIWZ;
„Ogólne warunki umowy” – część C SIWZ;
„Formularz ofertowy” – część D SIWZ;
„Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” - załącznik nr 1;
„Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania” - załącznik nr 2;
„Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej” – załącznik nr 3.

WROCŁAW 8 listopad 2017

CZĘŚĆ A.
ROZDZIAŁ I
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
50-421 Wrocław, ul. Na Grobli 40-44
Regon
000824988
NIP
899-10-60-561
telefon
71-344-47-45
faks
71-344-82-19
adres e-mail: biuro@dolnoslaskiewopr.pl
adres strony internetowej: www.dolnoslaskiewopr.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej
w skrócie uPzp, zgodnie z przepisami właściwymi dla zamówień poniżej tzw. „kwot unijnych”.
2. Postępowanie prowadzi komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego
zgodnie z art. 19 ust. 2 uPzp.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu
8 listopada 2017 r.
Od dnia 8 listopada 2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego, adres: www.dolnoslaskie.pl
Od dnia 8 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Na
Grobli 40-44

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego, samochodu osobowego
z napędem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego we Wroclawiu ul.Na Grobli 40-44, 50-421 Wrocław
Symbol według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 34113200-4, 34113300-5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część B SIWZ - wymagania, które ma
spełniać oferowany pojazd.
Uwaga: SIWZ (forma papierowa) jest dostępna w siedzibie Dolnośląskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wroclawiu, ul. Na Grobli 40-44, 50-421 Wrocław
codziennie w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie zrealizowane w terminie: do dnia 30 listopada 2017r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - będący osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
a także ww. Wykonawcy występujący wspólnie - spełniający warunki określone w uPzp oraz
w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wymienieni w ust. 1, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (Wykonawca, który zamierza przy
wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich warunek określony w niniejszym
punkcie musi spełniać osobiście).

SPOSÓB OCENY:
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca
dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ.
b.

posiadania wiedzy i doświadczenia, (Wykonawca, który zamierza przy wykonywaniu
zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że spełnia
go wskazana osoba trzecia).

SPOSÓB OCENY:
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca
dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ.
c.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, (Wykonawca, który zamierza przy
wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże,
że spełnia go wskazana osoba trzecia).

SPOSÓB OCENY:
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca
dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ.
d.

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Wykonawca, który zamierza
przy wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek jeżeli
wykaże, że spełnia go wskazana osoba trzecia).

SPOSÓB OCENY:
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca
dołączy do składanej oferty podpisane oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ.
e.

znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, (Wykonawca, który zamierza przy
wykonywaniu zamówienia polegać na osobach trzecich spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże,
że spełnia go wskazana osoba trzecia (w zakresie sytuacji finansowej) oraz wykaże, iż
osobiście go spełnia (w zakresie sytuacji ekonomicznej).

SPOSÓB OCENY:
Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
- w zakresie sytuacji finansowej - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (lub obie
formy łącznie) w kwocie nie mniejszej niż: 160 000,00 zł brutto – (zał. nr 6 do oferty).
- w zakresie sytuacji ekonomicznej - Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie przez
Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca dołączy do składanej oferty także podpisane
oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na
podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wchodzących w skład oferty
o których mowa w § 6 części A SIWZ.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać wspólnie warunki
określone w ust. 2 lit. b), c), d) i e) natomiast każdy z partnerów musi spełnić warunki i załączyć
dokumenty takie jak pojedynczy Wykonawca w zakresie wynikającym z ust. 2 lit. a).

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (zał. nr 5 do oferty).

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 5, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
8. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych
lub zobowiązał się do ich naprawienia.

6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy, że spełnia on warunki udziału
w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 uPzp (zał. nr 1 do oferty - wg wzoru);
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków opisanych w § 5 ust. 2 lit. a - e
SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. informację
banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert – zgodnie z opisem w § 5 ust. 2 lit. e SIWZ cz. A
– ( zał. nr 6 do oferty).
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz w art. 24b ust. 3 uPzp,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - (zał. nr 2 do oferty - wg wzoru);
2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 uPzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 3 do oferty - wg wzoru);
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -(zał. nr 4 do oferty).
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b – e
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
uPzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
podmiotu trzeciego, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert – (zał. nr 6a do oferty);
2) dokument, o którym mowa w § 5 ust. 5 – (zał. nr 5 do oferty);

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w § 5 ust. 2 lit a – e
SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Upup a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, oprócz
dokumentów określonych w ust. 5, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w § 6 ust. 3, pkt. 1 oraz pkt
3 - (zał. nr 2a, 4a do oferty).
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 3)
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – (zał. nr 4b do
oferty).
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje
się je dokumentem zwierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
UWAGI DO § 6 SIWZ
1. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcja) przepisy uPzp
oraz postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem – (zał. nr 7 do oferty). W treści udzielonego pełnomocnictwa
muszą się znaleźć następujące wskazania:
1. pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
2. nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia,
3. ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
Wykonawców składających wspólną ofertę. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji należy
dołączyć do - oferty (zał. nr 7.1, 7.2, 7.3 itd.).
Powyższych zasad powinien przestrzegać także Wykonawca, który udzielił
pełnomocnictwa celem jego reprezentowania w niniejszym postępowaniu.
3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
4. Dokumenty, o których mowa w § 6, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
8. Przed dokonaniem oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwo do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie również Wykonawców
do złożenia - w wyznaczonym przez siebie terminie – wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub
dokumentów.
9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy
pisemnej. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 900 do 1500.
3. Pisma, wiadomości, informacje prosimy kierować na adres: Dolnośląskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul. Na Grobli 40-44, 50-421 Wrocław.
Informacje można przekazywać faksem pod nr 71-344-82-19 lub pocztą elektroniczną e-mail:
biuro@dolnoslaskiewopr.pl (informacje przesłane powyższymi sposobami należy
niezwłocznie potwierdzić pisemnie).
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże
treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła
zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza ją także na tej stronie
internetowej.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 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 SIWZ, oraz umieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.

7. Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest:


Krzysztof Skrzyniarz – Prezes, tel. 693 102 538 w godz. od 9.00 do 15.00.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 uPzp.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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 niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Formularz oferty stanowi
część D SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć wypełniony opis techniczny zaproponowanego samochodu,
odpowiadający Części B SIWZ.
3. Oferta musi być zgodna z uPzp, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ pod rygorem
odrzucenia oferty.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz nadanie załącznikom
numerów wg wskazówek zawartych w § 6 SIWZ, a także połączenie w sposób trwały
wszystkich kart oferty i załączników.
7. Zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.). Ww. informacje należy załączyć do oferty jako odrębną część, nie złączoną z ofertą
w sposób trwały.
Uwaga:
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

8.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Kwestie te uregulowane są szczegółowo w § 6
SIWZ.

9.

Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na wzorach załączonych
do SIWZ) muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie. Zamawiający uznaje,
że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie
z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny
znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem
(np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

10. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę(y)
podpisującą(e) ofertę.

11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
12. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
13. Załączniki i dokumenty należy sporządzić wg wzorów i wymogów SIWZ.
14. Niedopuszczalne są modyfikacje, które zmieniłyby treść oświadczeń, informacji oraz
warunków podanych w zapisach SIWZ.
15. Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę zamieścili ją w kopercie (opakowaniu)
opatrzonej adresem zwrotnym, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiającemu po terminie.
Kopertę należy zaadresować w niżej podany sposób:
DOLNOŚLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU
ul. Na Grobli 40-44
50-421 Wrocław
oraz opisanej:
„OFERTA DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ JEDNEGO
SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM 4X4 I NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM DLA
DOLNOŚLĄSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO WE
WROCŁAWIU”
Nie otwierać przed dniem 16 listopada 2017 r., do godz. 1200
16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego we Wrocławiu ul. Na Grobli 40-44, 50-421 Wrocław, w terminie do dnia
16 listopada 2017 r. do godziny 1200. Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert
składanych drogą pocztową (liczy się moment wpływu oferty do biura Dolnośląskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu ul, Na Grobli 40-44,
50-421 Wrocław.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany należy złożyć wg. takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty,
z dopiskiem: „Zmiana oferty”.
4. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim
przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2017 r., o godz. 1230 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w budynku przy ul. Na Grobli 40-44 we Wrocławiu .
6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 10 ust. 6
SIWZ.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty zostanie określona przez Wykonawcę na podstawie Formularzy Ofertowych.

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty:
a. Ceny samochodu / netto /.
b. Stawki podatku od towarów i usług VAT w %.
c.

Ceny samochodu / brutto /.

3. Ceny powinny być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceny pozostaną niezmienione do końca realizacji przedmiotu umowy.
5. Wartość punktowa poszczególnych ofert zostanie obliczona zgodnie z zasadami opisanymi w
§ 13.
6. Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie
odrzucona.
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Komisja przetargowa dokona oceny ofert wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu
o kryterium: „cena”.
Zasady oceny ofert wg ustalonego kryterium:
cena - znaczenie kryterium - 100% ( 1% = 1 pkt)
Wartość punktowa badanej oferty:
cena najniższa spośród badanych ofert
C = ----------------------------------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy
bilans ceny, o której mowa powyżej.
1. Punkty przyznane
sumowaniu.

przez

poszczególnych

członków

komisji

przetargowej

podlegają

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty przedstawiające taką samą cenę, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najkorzystniejszym dla Zamawiającego dodatkowym
wyposażeniem.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli
najkorzystniejszą.

zamówienia

Wykonawcy,

którego

oferta

została

uznana

za

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Dolnośląskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu w imieniu Zamawiającego jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 uPzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta - art. 92 ust.1 uPzp.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Dolnośląskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe ww Wrocławiu w imieniu Zamawiającego zamieści informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej www.dolnoslaskiewopr.pl
oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej w siedzibie Zamawiającego.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
5. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tego konsorcjum.
6. W przypadku udzielenia zamówienia osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
Zamawiający będzie mógł żądać potwierdzonego za zgodność z oryginałem wypisu
z ewidencji działalności gospodarczej dotyczącego wybranego Wykonawcy.
Zamawiający zaproponuje Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zawarcie umowy
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą
elektroniczną albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób nie później jednak niż przed
upływem terminu związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.dolnoslaskiewopr.pl

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. POSTANOWIENIA, KTÓRE WPROWADZONE ZOSTANĄ DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY
Ogólne warunki umowy zawiera - część C SIWZ.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACEJ
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej unormowane w dziale VI uPzp przysługują Wykonawcom, jeżeli mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, a wobec ogłoszenia
o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.

2. Wykonawca może w terminach przewidzianych do wniesienia odwołania (szczegółowo
opisanych w ust. 8 i 9) poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp
czynności przez niego podjętej lub zaniechanej – na które nie przysługuje odwołanie.
3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynności
albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. Na czynności podjęte
w wyniku wniesienia informacji, o której mowa w ust. 2 odwołanie nie przysługuje –
z wyjątkiem czynności określonych w ust. 4.
4. Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje od następujących czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane w formie
faksu lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ (w zakresie opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu), wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie
o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się Zamawiającemu oraz
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
15. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza

uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma
interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Krajowa Izba Odwoławcza oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji Krajowa Izba Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
16. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 uPzp, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego.
17. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 12 nie mogą następnie korzystać ze
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem
Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 uPzp.
18. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na
piśmie lub ustnie do protokołu.

Rozdział II
Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18. INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA DO OSOBISTEJ REALIZACJI PRZEZ
WYKONAWCĘ
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

19. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

21. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez
względu na uwarunkowania Wykonawcy.

23. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.

24. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE OSÓB
WSKAZANYCH W art. 29 ust. 4 uPzp.
Brak wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

Rozdział III
Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
26. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo wskazanych w ust. 3.
Wykonawca, zamierzający zawrzeć/zmienić umowę na podwykonawstwo, nie ma obowiązku
przedstawiania jej Zamawiającemu jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 2,5% wartości umowy
o zamówienie publiczne.
W przypadku umów, o których mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 21 dni
Zamawiający złoży sprzeciw i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
W umowie o podwykonawstwo muszą się także znaleźć zapisy dot. numeru rachunku
bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy.
Umowa na podwykonawstwo musi zawierać zakres usług do wykonania.

27. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA, KTÓRE
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYC PODWYKONAWCOM
Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom.

CZĘŚĆ B SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(PO WYPEŁNIENIU -ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY)

DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO Z NAPĘDEM 4x4 i
NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM DLA DOLNOŚLĄSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO WE WROCŁAWIU
Marka…..……….………...….……. model…………………………………

L.p.

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Parametry techniczne
oferowane przez
Wykonawcę
niepotrzebne skreślić*

DANE OGÓLNE
1.

Nadwozie typ kombi (nie pickup), rok produkcji
(fabrycznie nowy, z przebiegiem do 20km)

2.

2017

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

Liczba drzwi

5

Tak / nie*

3.

Liczba miejsc siedzących

5

Tak / nie*

4.

Kolor nadwozia

Biały, srebrny

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

5.

Lakier nadwozia

Metalizowany/perłowy

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

WYMAGANIA TECHNICZNE
1.

Silnik

2.

DIESEL

Tak / nie*

nie większa niż 3000 cm3 TD

Pojemność silnika

3.

Moc silnika

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

nie mniejsza niż 170 KM

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

4.

Minimalny moment obrotowy

420Nm

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

5.

Filtr cząstek stałych (DPF)

Tak / nie*

6.

Samochód spełnia normę Euro 6 dla emisji zanieczyszczeń: tlenków
azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

Tak / nie*

7.

Układ kierowniczy ze wspomaganiem

Tak / nie*

8.

6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów

Tak / nie*

WYMAGANIA TERENOWE
1.

Stały napęd na 4 koła

Tak / nie*

2.

Reduktor

Tak / nie*

3.

Blokada mechanizmu różnicowego

Tak / nie*

4.

Centralny mechanizm różnicowy

Tak / nie*

5.

Kąt zejścia: min. 25 stopni

Tak / nie*

6.

Kąt natarcia: min. 30 stopni

Tak / nie*

7.

Kąt wychylenia bocznego: min. 40 stopni

Tak / nie*

8.

Kąt rampowy: min. 20 stopni

9.

Głębokość brodzenia: min. 700 mm

10.

Rozstaw osi: max 3000 mm

Tak / nie*

11.

Hamulce tarczowe: wentylowane przód i tył

Tak / nie*

12.

ABS, Elektroniczny system kontroli trakcji

13.

Felgi: 17 do 18 cal.

14.

Zawieszenie przeznaczone na drogi nieutwardzone

Tak / nie*

15.

Niezależne zawieszenie każdego z kół / sztywny tylny most
z zawieszeniem 4 wachaczowym z drążkiem poprzecznym

Tak / nie*

Tak / nie*
.......................

Tak / nie*
.......................

WYPOSAŻENIE
1.

Klimatyzacja automatyczna min. 2-strefowa

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

2.

Szyby atermiczne, przyciemniane od słupka „B“

Tak / nie*

3.

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Tak / nie*

4.

Ogrzewana szyba tylna

Tak / nie*

5.

Wycieraczka tylnej szyby

Tak / nie*

6.

Tapicerka koloru ciemnego

Tak / nie*

7.

Wykładzina gumowa przód i tył

Tak / nie*

8.

Osłony przeciw błotne przód i tył

Tak / nie*

9.

Płyta metalowa - osłona pod silnikiem z osłoną drążków kierowniczych

Tak / nie*

10.

Płyta metalowa - osłona pod zbiornikiem paliwa

Tak / nie*

11.

Radio samochodowe

Tak / nie*

12.

Wyciągarka elektryczna o uciągu minimum 5,0 ton z liną syntetyczną,
z dodatkowym wyłącznikiem prądu, zamontowana z przodu na płycie w
miejscu niewidocznym, estetycznym z dodatkowym uchem do
holowania.

13.

Taśmy asekuracyjne 3,0m i 6,0m o sile zerwania minimum 20 ton, dwie
szekle ¾“ wzmocnione, zblocze

14.

Hak holowniczy łatwo demontowany z wiązką 7 pin do holowania
przyczep z hamulecm o masie do 3,0 ton

Tak / nie*

15.

System stabilizacji przyczepy

Tak / nie*

16.

Autoalarm

Tak / nie*

17.

Centralny zamek

Tak / nie*

18.

Podgrzewane siedzenia przednie

Tak / nie*

19.

Przednie lampy przeciwmgielne

Tak / nie*

20.

Czujniki parkowanie przód i tył

Tak / nie*

21.

Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego: belka ze światłami LED w
kolorze niebieskim i czerwonym, z głośnikiem i podświetlanym napisem
„WOPR“ z generatorem + dodatkowe światła LED koloru niebieskiego
montowane: 2 szt. w grilu i 2 szt. pod tylną szybą.

Tak / nie*

22.

Oświetlenie pola pracy – białe światła LED po prawej i lewej stronie
pojazdu,

Tak / nie*

23.

Zamontowany w kabinie radiolelefon współpracujący z systemem
łączności Zamawiającego: „Motorola DM4601“ z anteną zewnętrzną i
anteną GPS oraz wgranym softem minimum z 2016 roku

Tak / nie*

24.

Relingi dachowe

Tak / nie*

25.

Dodatkowe koła z kompletem 4 opon zimowych

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

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

INNE WYMAGANIA

min.2-letnia bez limitu km/ 3-letnia z
limitem do 100 tyś kilometrów

Tak / nie*

min. 6-letnia

Tak / nie*

1.

Gwarancja:

2.

Gwarancja na perforację nadwozia:

3.

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą

4.

3 serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne w
odległości od Zamawiającego nie większej niż:

Tak / nie*
50 km

Tak / nie*

DOKUMENTACJA
1.

Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji pojazdu.

Tak / nie*

…………………………………
Podpis Wykonawcy
UWAGA!
1. Wykonawca bezwzględnie wypełnia powyższą specyfikację podając markę i model pojazdu oraz
wpisuje w wykropkowanych miejscach dane charakteryzujące oferowany przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony ww. opis techniczny
zaproponowanego samochodu, odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

Część C SIWZ
Ogólne warunki umowy

UMOWA
zawarta w dniu …. listopada 2017 r. we Wroclawiu pomiędzy:
DOLNOŚLĄSKIM WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM WE WROCŁAWIU
ul. Na Grobli 40-44, 50-421 Wrocław, NIP: 899-10-60-561 zwanym dalej w „ Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Krzysztof Skrzyniarz
Filip Szczęsny

– Prezes
– Wiceprezes

a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..,
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w ……………………..………….…………….. Wydział
Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem:

………………………..……,NIP:………………………, REGON: …………………………, zwaną dalej w
treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
……………………………..……………………………………..……………………………..
………………………………………………………………….……………………………….
w

wyniku

przeprowadzenia

przez

Zamawiającego

wyboru

oferty

Wykonawcy

złożonej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowwgo z napędem 4x4 i niezbędnym
wyposażeniem dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we
Wrocławiu – przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (j. t. Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa następującej
treści:

1.

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego
z napedem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem, na rzecz Dolnośląskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

2.

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje samochód osobowy marki ................……………
model ........................................ rok produkcji 2017 zgodnie ze złożoną ofertą. Integralną część
umowy stanowi:




kserokopia oferty,
kserokopia opisu technicznego zaproponowanego samochodu.

3.

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: do dnia 30 listopada 2017 roku.

4.

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru samochodu (przedmiot zamówienia) wraz
z kompletną dokumentacją w siedzibie Wykonawcy gdzie nastąp przekazanie.

5.

Protokolarny odbiór samochodu zostanie dokonany w dniu jego faktycznego odbioru, przy czym
Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem odbioru
powiadomić (faksem, email) o tym fakcie (terminie) przedstawiciela Zamawiającego.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru, jeżeli dostarczony samochód
nie będzie spełniał wymagań lub będzie posiadał wady lub/i usterki, bądź gdy Wykonawca
nie dostarczył wraz z samochodem kompletu dokumentacji.

7.

Opóźnienie w dostarczeniu samochodu lub kompletnej dokumentacji obciąża Wykonawcę
i stanowi dla Zamawiającego podstawę do obciążenia Wykonawcy obowiązkiem zapłaty kary
umownej i/lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§2
1. Ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego cena pozostanie niezmieniona do końca realizacji
przedmiotu umowy.
2. Całkowita wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:
Netto ……………………… zł (słownie: …………………………………………. złotych).
Wynagrodzenie (wraz z podatkiem VAT) brutto = ………………………………..….. zł
(słownie: ………………………………………………..) z czego VAT tj. 23 % wynosi:
……………………… zł.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
4. Zapłata nastąpi przelewem po wystawieniu faktury VAT w terminie 30 dni od daty odbioru
przedmiotu umowy.
§3

1. Wykonawca udziela gwarancji:


gwarancja na perforację nadwozia: 6-letnia;

licząc od daty odbioru samochodów przez Zamawiającego.

2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu Umowy
bez zastrzeżeń.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania awarie, usterki wady oraz
uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania z samochodów.

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie terminów podanych w dokumentach
gwarancyjnych.

5. Warunkiem otrzymania gwarancji jest wykonanie określonych przeglądów w autoryzowanej stacji
zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

6. Awarie i usterki powstałe w czasie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się

usunąć priorytetowo (tzn. przyjmie samochód do serwisu, dokona niezbędnej diagnostyki i
naprawy w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego).
§4

1. Wykonawca nie może odmówić wymiany towaru wadliwego, jeżeli był już on naprawiany lub, gdy
wada jest tego rodzaju, że nie rokuje doprowadzenia przedmiotu umowy, do jakości jaką powinien
on posiadać w warunkach eksploatacji.

2. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady
powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu
niezgodnego z przeznaczeniem używania przedmiotu umowy.

3. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z
tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu  w szczególności niniejszej umowy 
istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez
producenta, jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny.
§5
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:


Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,



W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (podstawa
prawna - art. 145 upzp).
§6
1. Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
 za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca płaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż określone w § 5 Zamawiający płaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,
§7
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do dokonywania wszelkich czynności związanych
z odbiorem przedmiotu zamówienia jest:


ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………



ze strony Zamawiającego: Krzysztof Skrzyniarz - Prezes

§8
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9
Wszelkie zmiany umowy nie mogą być niezgodne z przepisami uPzp. Wymagają one formy pisemnej
i podpisów upoważnionych przedstawicieli stron.

Ewentualne sporne sprawy
dla siedziby Zamawiającego.

dotyczące

§ 10
umowy

będą

rozpatrywane

przez

sąd

właściwy

§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa zamówień publicznych.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma
Zamawiający a dwa pozostaną u Wykonawcy

...................................
ZAMAWIAJĄCY

........................................
WYKONAWCA

Akceptuję projekt umowy
……………………………
(miejscowość)

………………………..
(data)

………………………………………….
(podpis akceptującego)

CZĘŚĆ D SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP:
.......................................
REGON: ......................................

Formularz ofertowy
NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ JEDNEGO
FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM 4X4 I NIEZBĘDNYM
WYPOSAŻENIEM DLA DOLNOŚLĄSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO WE WROCŁAWIU
50-421 WROCŁAW, UL. NA GROBLI 40-44

1. Oferujemy wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia za cenę: netto ..................................zł
(słownie:..............…….............................................złotych).
2. Wynagrodzenie (wraz z podatkiem VAT) brutto = ........................................................... zł
(słownie:................................................................................... ............................złotych),

z czego

VAT tj. …....% wynosi: ........................................................................................ zł
3. Do oferty dołączamy opis techniczny zaoferowanego samochodu odpowiadający wymaganiom
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że wynagrodzenie zadeklarowane w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Oferta oraz opis techniczny zaoferowanego samochodu stanowić będzie integralną część umowy.
6. Ceny pozostaną niezmienione do końca realizacji przedmiotu umowy.
7. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od daty wyznaczającej termin składania ofert.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, istotnymi postanowieniami przyszłej
umowy oraz dokumentami wchodzącymi w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Potwierdzamy ich przyjęcie bez zastrzeżeń.
10. Zamówienie będzie realizowane przy pomocy *podwykonawcy/ów *
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...……………………………
*wypełnić w przypadku korzystania z podwykonawców (wpisać nazwę podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
korzysta z zasobów podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, wskazać zakres
świadczonych dostaw/usług) albo wykreślić w przypadku samodzielnej realizacji przedmiotu zamówienia

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy
adres:...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
nr telefonu: ............................... nr faksu: .................................e-mail: ………..............

12. Załącznikami do niniejszej oferty są :
1. …………………………………….
2. ……………………………………
3. ……………………………………..
4. ……………………………………..

………………………………………………
(pieczątki imienne i podpisy osób
uprawnionych reprezentowania firmy
zgodnie z rejestrem)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem dla
Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, działając zgodnie
z art. 44 ustawy Pzp
oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w ww. postępowaniu:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust.1 pkt 1).
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2).
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3).
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.
22 ust.1 pkt 4).

.........................dnia......................

..........................................................................................................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
jednego fabrycznie nowego osobowego z napędem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem dla
Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, działając zgodnie z
art. 26 ust. 2a ustawy Pzp.

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia
warunków o których mowa w art. 24 ust. 5 uPzp, tj:
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5
uPzp, który stanowi, że z ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, 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 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579,1948 i 2260) 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 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261
oraz z 2017 r. poz. 791);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w
pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8) 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, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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 tych należności.
…….......................................
miejsce, dnia

……........................................................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OFERTY
..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
jednego fabrycznie nowego osobowego z napędem 4x4 i niezbędnym wyposażeniem dla
Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, działając zgodnie z
art. 26 ust. 2d ustawy Pzp:

Oświadczam/y że:
1. Należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy wypełnić/lub dołączyć listę podmiotów grupy
kapitałowej.
a) ………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………………
e) ………………………………………………………………………………………………
f)

………………………………………………………………………………………………

g) ………………………………………………………………………………………………
h) ………………………………………………………………………………………………
W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wykreślić pkt 1
2. Nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

.........................dnia.......................

…….............................................................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy)

