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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty 

(w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 

o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 

których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych.  

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy. 

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

12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, 

że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Gmina Miasto 

Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w 

Szczecinie, pokój nr 10, przetarg nieograniczony, "oferta na dostawę pojazdu do 

przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w 

Szczecinie ” oraz „nie otwierać przed 28.06.2018 r. godz. 10:30” - bez nazwy i 

pieczątki wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było 

odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 
13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, zamawiający 

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w 

szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 12 

ppkt 1). 

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert. 

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1  

z dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga  
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za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca 

winien dokumenty te złożyć. 

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej  

i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2) przy czym koperta 

zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 

wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz; 

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V niniejszej siwz; 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników 

w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub 

utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

treści złożonych ofert. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 

przyczyn technicznych znacząco jest utrudnione udostępnienie tych dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 

do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 

sposób w jaki mogą być one udostępnione. 
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6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością 

poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę 

sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników 

koszty te pokrywa wnioskodawca.  

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty 

informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „Nie 

udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419  

z późn. zm.)”. 

9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na 

takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:  

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Gmina Miasto Szczecin – Dom 

Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w  Szczecinie, 71-747 Szczecin, ul. Krucza 17, 

tel. 91 455 72 10, 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” w  Szczecinie, 71-747 Szczecin, ul. Krucza 17 jest Pan 

Mirosław Krawczyk, kontakt: iod@dpskrucza.szczecin.pl, tel. 91 455 72 10,  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pojazdu 

do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, przy ul. Kruczej 17  

w Szczecinie”,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy,   

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
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8) posiada Pani/Pan: 

a/ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b/ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, 

c/ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **,   

d/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

b/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.  

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:  

a) 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 2017 r. 

poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 

ze zm.), 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
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lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

c) 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 

ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące; 

     zdolności technicznej lub zawodowej: 

     Minimalny poziom zdolności:  

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że 

wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy 

fabrycznie nowych pojazdów 9 osobowych (w tym miejsce kierowcy), z możliwością 

dostosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z     

wykonawców w całości.  

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu: 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których 

wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają 

wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 
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3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia, o których mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak 

podstaw wykluczenia. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2).  

4. Potencjał podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 

podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa 

w  ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz. 

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w 

pkt 1, tj.: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy; 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających 

ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 
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2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, 

tj.: 

wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane na załączniku nr 4 do siwz, wraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz 

dostaw wykonanych.  

        Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

3) Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom tj. szczegółowy opis 

techniczny oferowanego samochodu z podaniem marki i modelu wraz z jego 

wyposażeniem potwierdzający, że oferowany pojazd spełnia wymagania określone w 

Rozdziale XIV siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;  

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

6. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) formularz oferty z podaniem marki i modelu pojazdu, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 

siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.   

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli 

wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 

zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć 

zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy 

podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 
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Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

7) oświadczenie na załączniku nr 1 do siwz o oferowanym okresie gwarancji 

         w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba 

lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
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przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 

8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie  

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

10) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

11) Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz 

do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te 

mogą być składane (Dz. U. z  2016 r. poz. 1126) – dalej „Rozporządzenie” - zamiast  

dokumentów: 

1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: 

składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 

ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 

1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się 

go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 

2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego 

przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w 

którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia 

1. Termin wykonania zamówienia:  

do 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

2. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi liczony od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru pojazdu przez zamawiającego: 

a) okres gwarancji i rękojmi na cały pojazd: minimum 24 miesiące, 

b) okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy: minimum 24 miesiące, 

c) okres gwarancji i rękojmi na perforację antykorozyjną blach nadwozia:  

minimum 96 miesięcy, 

d) przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 40 000 km. 

 



Numer sprawy: ZP/03/2018 

12 

 

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób 

porozumiewania się wykonawców z zamawiającym  

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:20 do 15:20. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej 

(drogą mailową), przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz, 

b) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy, 

c) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26  ustawy, 

d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 

e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 

f) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

g) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 

h) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   

i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 

j) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

k) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 

185 ustawy. 

Uwaga: przy przekazywaniu korespondencji w formie e-maila należy przygotowany 

i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy dokument 

zeskanować i przesłać.  

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów 

faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał 

korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od 

ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, 

dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a 

wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane 

wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest  

p. Benigna Bronowicka tel. 91 4557210 w godz. 08:00 – 15:00 

e-mail: zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl.  

9. 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 siwz wpłynie do 

mailto:zamowienia.publiczne@dpskrucza.szczecin.pl
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zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9. 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 

przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie 

internetowej. 

 

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca podaje w ofercie cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do siwz, cenę  brutto 

za dostawę pojazdu wraz z całym wyposażeniem, kosztami przystosowania go do 

przewozu osób niepełnosprawnych oraz dostarczeniem go do Zamawiającego. 

2. Podana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 

siwz. Podana w ofercie cena powinna obejmować również ewentualne prowizje i inne 

opłaty, a także upusty i rabaty udzielone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

 

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 

17  w Szczecinie w pok. nr 10, w terminie do dnia 28.06.2018 r., do godz. 10:00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową  

oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.06.2018 r., o godz. 10.30 w Domu Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w pok. nr 5. Otwarcie 

ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową 

powołaną Zarządzeniem Dyrektora Domu. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów 

oceny ofert:  

 

1) cena – 60 % 

 

 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):  

 

                   najniższa cena ofertowa     

     C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

    cena ofertowa w ofercie ocenianej 
 

2) Okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy (G) – 10 % 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy”: 

Za przedłużenie „okresu gwarancji i rękojmi na zespół napędowy” Wykonawcy zostaną 

przyznane punkty w poniżej opisany sposób. 

Jeżeli Wykonawca zdeklaruje okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy: 

a) dłuższy od minimalnego o 12 miesięcy tj. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

końcowego – otrzyma 5 pkt; 

b) dłuższy od minimalnego o 24 miesiące tj. 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

końcowego – otrzyma 10 pkt. 

 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy – 24 miesiące od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru bez wad i usterek. 

Maksymalny „okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy” – 48 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru bez wad i usterek. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji i rękojmi na zespół napędowy dłuższy niż 

48 miesięcy do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy” 

zostanie przyjęty okres 48 miesięcy. 

 

3) Okres gwarancji i rękojmi na perforację antykorozyjną blach nadwozia (B) – 30% 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na perforację 

antykorozyjną blach nadwozia”. 

Za przedłużenie „okresu gwarancji i rękojmi na perforację antykorozyjną blach nadwozia” 

Wykonawcy zostaną przyznane punkty w poniżej opisany sposób: 

Jeżeli Wykonawca zdeklaruje okres gwarancji i rękojmi na perforację antykorozyjną 

blach nadwozia: 
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a) dłuższy od minimalnego o 12 miesięcy tj. 108 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru bez wad i usterek – otrzyma 5 pkt; 

b) dłuższy od minimalnego o 24 miesiące tj. 120 miesięcy  od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót bez wad i usterek – otrzyma 10 pkt; 

c) dłuższy od minimalnego o 36 miesięcy tj. 132 miesiące od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru bez wad i usterek – otrzyma 20 pkt; 

d) dłuższy od minimalnego o 48 miesięcy tj. 144 miesiące od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru bez wad i usterek – otrzyma 30 pkt. 

 

Minimalny „okres gwarancji i rękojmi na perforację antykorozyjną blach nadwozia” – 96 

miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bez wad i usterek. 

Maksymalny „okres gwarancji i rękojmi na perforację antykorozyjną blach nadwozia” – 144 

miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bez wad i usterek. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji i rękojmi na perforację 

antykorozyjną blach nadwozia dłuższy niż 144 miesiące od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru bez wad i usterek, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancja i 

rękojmia na perforację antykorozyjną blach nadwozia” zostanie przyjęty okres 144 

miesięcy. 

 

       S = C + G + B  

 

2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty 

za najkorzystniejszą. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a 

także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich 

wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

zamawiający unieważni postępowanie. 

10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, 

złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 

komputerowe oraz inne podobne materiały. 



Numer sprawy: ZP/03/2018 

16 

 

 

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Umowa. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 

5 do siwz.  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 

3) Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku: 

a) urzędowej zmiany stawek podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość 

umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT, 

b) gdy wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności 

skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

 

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

4. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Szczecinie. 

2.  Kod CPV 34114300-2  

3. Pojazd ma spełniać następujące wymogi: 

 

I  Parametry podstawowe pojazdu: 

1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2018. 

2. Liczba miejsc – 9 łącznie z kierowcą. 
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Zamawiający dopuszcza dwuetapowy wariant rejestracji pojazdu:  

I etap – rejestracja pojazdu bazowego jako ciężarowego z 2 miejscami, 

II etap - zmiana przeznaczenia z pojazdu ciężarowego na pojazd osobowy  

z 9 miejscami. 

3. Rodzaj pojazdu – pojazd z nadwoziem zamkniętym typu van. 

4. Przeznaczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach 

inwalidzkich. 

5. Dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie 

uprawnień prawa jazdy kat. B. 

6. Ogumienie letnie, minimum 235/65 R16 C 

 

7. Parametry silnika: 

a) silnik wysokoprężny (diesel), 

b) moc silnika, wartość minimalna 84 kW (114 KM), 

c) silnik winien spełniać normę spalin EURO VI. 

 

8. Układy: przeniesienia napędu, kierowniczy i hamulcowy: 

a) skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa, 

b) układ kierowniczy: blokada koła kierownicy; wspomaganie,  

    regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach, 

c) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESPi) 

d) układ hamulcowy: wyposażony w system ABS, ASR, 

e) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, 

f) asystent hamowania. 

 

9. Wyposażenie nadwozia pojazdu: 

a) kolor nadwozia – do uzgodnienia z Zamawiającym, 

b) fabrycznie montowana klimatyzacja przednia (kierowca/pasażer) oraz fabrycznie 

montowana tylna dla przedziału pasażerskiego z regulacją, 

c) radio fabryczne  z wyświetlaczem nim. 7 calowym oraz kamerą cofania fabrycznie 

nową, 

d) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, 

e) drzwi boczne przesuwne – prawa strona pojazdu, 

f) drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwierania nie mniej niż 180 stopni, 

g) wysuwany stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych, 

h) uchwyt pomocniczy ułatwiający wsiadanie do pojazdu, z mocowaniem przy 

drzwiach przesuwnych z prawej strony, 

i) całkowite przeszklenie pojazdu, 

j) winda hydrauliczna samochodowa sterowana elektrycznie, 

k) trzecie światło stopu, 

l) oświetlenie sufitowe: przy kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej, 

m) gniazdo 12 V w konsoli centralnej, 

n) dywaniki gumowe, 

o) apteczka wyposażona wg normy DIN 13164, 

p) gaśnica samochodowa, 

q) trójkąt ostrzegawczy, 

r) poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, 
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s) asystent martwego punktu, 

t) fabrycznie tapicerowana podsufitka, 

u) podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy, 

v) czujnik deszczu, 

w) lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, 

x) kierownica wielofunkcyjna (sterowanie z kierownicy radiem, oraz zestawem 

głośnomówiącym poprzez funkcję Bluetooth). 

 

10. Przestrzeń pasażerska, fotele, kabina:  

a) układ siedzeń w podziale na 4 rzędy, 

b) I rząd siedzeń – fotel kierowcy + fotel pasażera, 

c) II rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze, 

d) III rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze, 

e) IV rząd siedzeń – 3 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu, 

f) możliwość demontażu w II i III rzędzie siedzeń, 

g) zagłówki foteli z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach, 

h) wysokość przedziału osobowego: nie mniej niż 1 815 mm,  

i) długość całkowita nadwozia: nie mniej niż 5 500 mm.  

 

11. Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą: 

a) centralny zamek z pilotem, 

b) Immobiliser, 

c) fabryczny Autoalarm. 

 

 

12. Wyposażenie pozostałe pojazdu: 

a) komplet kół dodatkowych, fabrycznie nowych z ogumieniem zimowym o 

parametrach minimum 235/65 R16, 

b) koło zapasowe pełnowymiarowe fabrycznie nowe. 

 

13. Wymagania dodatkowe: 

a) Okres gwarancji i rękojmi na cały pojazd: minimum 24 miesiące, 

b) okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy: minimum 24 miesiące, 

c) okres gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia – minimum 96 miesięcy, 

d) przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 40 000 km. 

 

II Minimalne parametry eksploatacyjne pojazdu: 

1.      zużycie paliwa: nie więcej niż 9,0 l/100 km, 

2.      zużycie energii: nie więcej niż 3,24 MJ/km,  

3.      wartość uśredniona emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym:  

   nie więcej niż 222 g/km. 

 

III  Wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych: 

1. Winda wewnętrzna hydrauliczna, sterowana elektrycznie do transportu pionowego 

wózków inwalidzkich, fabrycznie nowa, zarejestrowana w Urzędzie Dozoru 

Technicznego, 

2. Próg manualny wysuwany z prawej strony pojazdu, 
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3. Podłoga przedziału pasażerskiego oraz progi wejściowe wykonane z materiałów 

antypoślizgowych, 

4. Szyny zaczepowe umiejscowione w podłodze przystosowane do montażu 3 wózków 

inwalidzkich (po demontażu siedzeń), 

5. Uchwyty ułatwiające wsiadanie, zamocowane z prawej strony bocznych drzwi 

przesuwnych oraz na tylnych powierzchniach oparć wszystkich foteli pasażerskich, 

6. Fotele pojedyncze z regulowanymi oparciami, zagłówkami, pasami bezpieczeństwa, 

zamontowane w szynach wpuszczonych w podłogę prowadzonych przez całą długość 

podłogi. Fotele z możliwością demontażu i przesuwu przy pomocy wsuwek. 

7. Pasy bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach. 

8. Pasy bezpieczeństwa mocujące wózek inwalidzki  i osobę niepełnosprawną – 3 kpl. 

9. Układ siedzeń czterorzędowy w konfiguracji: 2 + 2 + 2 + 3. 

 

IV  Inne wymogi: 

1.  Pojazd powinien być wyposażony w kwadratowe tablice barwy niebieskiej z 

międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, umiejscowione z 

przodu i tyłu nadwozia. Tablice powinny być wykonane z materiału odblaskowego. 

2.  Pojazd powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające go do ruchu 

drogowego na terenie UE oraz do przewozu osób niepełnosprawnych. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawa pojazdu przekazać: kartę pojazdu, 

książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku 

polskim, minimum dwa komplety kluczyków. 

4. Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Miasta 

Szczecin. 

5. Podstawą odbioru przedmiotu dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

6. Warunki finansowania: Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z § 4 wzoru 

umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. 

 

 

Członkowie komisji przetargowej: 

 

1 Paweł Zarzycki – Przewodniczący ................................................... 

2 Benigna Bronowicka – Sekretarz   ................................................... 

3 Teresa Rawska – Członek ……….................................................... 

4 Małgorzata Hoffman – Członek …................................................... 

5 Angelika Ruta – Członek ………………………………………….. 

6 Andrzej Karpiesiuk – Członek ……………………………………..    

 

   

 

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