
Głogów, dnia  22.01.2014r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dostawę fabrycznie nowego 9–osobowego (8+1), samochodu (mikrobusa),  

przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie 

(PSOUU),   ul. Perseusza 9,      67-200 Głogów,     

      tel./fax  (76) 834 65 01;     (76) 834 65 17;      

adres strony internetowej:      http://glogow.psouu.org.pl/ 

adres mailowy:    zk.glogow@psouu.org.pl           

NIP  693-10-25-844      REGON 390310008 

 

INFORMACJE  WSTĘPNE 
 

Spis zawartości Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Instrukcja dla Wykonawców 
2. Specyfikacja techniczna – Zał. Nr 1 
3. Formularz oferty – Zał. Nr 2 
4. Grupa kapitałowa – Zał. Nr 3 
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - Zał. Nr 4 
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – Zał. Nr 5 
7. Projekt umowy – Zał. Nr 6. 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I .  INFORMACJE OGÓLNE:    

1. Dostawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. 
2. Dostawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ. 
3. Każdy Dostawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi 

dokumentami). 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna 

obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym jego zakresie. 
5. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
6. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, w ofercie należy 

wskazać, która ich część pozostanie im powierzona.  
7. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Dostawca poda w ofercie cenę, którą pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
9. Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
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II. TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA: 

1. Niniejsze postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie PZP z dnia 
29.01.2004r. (z późn.zmianami), 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwot,  od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

III. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dla PSOUU Koła w Głogowie fabrycznie nowego,  
9-cio-osobowego samochodu wyprodukowanego w 2014r., przystosowanego do przewozu 
osoby z niepełnosprawnością (na wózku inwalidzkim), odpowiadającego wymaganiom 
niniejszej SIWZ wraz z serwisem gwarancyjnym. 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
CPV:  34.11.00.00-1 – samochody osobowe, 

        CPV:  34.11.52.00-8 –pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.  
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Specyfikacja techniczna – Zał. Nr 1.  
4. Samochód musi posiadać homologację na przewóz 9 osób. 
5. Oprócz homologacji musi posiadać instrukcję w języku polskim, książkę serwisową  

i gwarancyjną i inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.  
 

IV. TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA: 

1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:   
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   
1) Zgodnie z art.22 ust.1 ustawy PZP spełniają warunki dotyczące: 
     a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
           przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
     b)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
     c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   
           wykonania zamówienia, 
     d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.    
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,  
     o których  mowa w  rt. 24 ust.1 ustawy PZP. 

2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:   
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie treści 
przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń wynikających z art.22 i 24  ustawy PZP. 
 

3. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:    

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców podlegających  
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP oraz Wykonawców, którzy:   
1) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi   
w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; 
2) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 



3) Nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
4) Należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, 
chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zawierać:   
1) Wypełniony formularz oferty – zgodnie z Zał. Nr 2,   
2) Wypełniony Zał. nr 1  dotyczący specyfikacji technicznej, 
3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu przepisów 

ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów – zgodnie z Zał. Nr 3 – 
Grupa kapitałowa,  

4) W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP do oferty należy dołączyć Oświadczenie  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - zgodnie z Zał. Nr 4, 

5) W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy   
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP, do oferty należy dołączyć: 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - zgodnie  z Zał. Nr 5, 
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 
pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

6) W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego do oferty należy dołączyć wyciąg  ze świadectwa homologacji dla 
zaoferowanego w niniejszym postępowaniu pojazdu.  

 

2. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych (konsorcja): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy oferta 
Wykonawców wspólnie ubiegających się zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być 
krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do reprezentowania 
(oryginał lub uwierzytelniona przez notariusza kopia), ewentualnie umowa   
o współdziałaniu, powinno być dołączone do oferty.  

3) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się powinna zawierać dokumenty 
wymienione w: 

a) Rozdziale VI ust. 1 pkt. 3 złożone w imieniu wszystkich partnerów, 
b) Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a) i b) złożone dla każdego partnera osobno, 
zaś pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

3. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium RP: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast  

dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 okt. 4 lit. b) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  



2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa  w Rozdziale VI ust.1 pkt 4 lit. b) zastępuje je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym lub administracyjnym odpowiednio do  miejsca zamieszkania lub 
siedziby Wykonawcy. 

 

4. Forma dokumentów: 

1) Wymagane dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej  
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się kopie dokumentów dotyczących 
Wykonawcy muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub 
te podmioty, 

3) W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do 
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu, 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

1) W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje będą przekazywane w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość 
przesyłania ich za pomocą faksu lub mailem i uzna je za złożone w terminie, jeżeli ich treść 
dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została potwierdzona pisemnie.  

2) Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest Jadwiga Paliga, Przewodnicząca 
Zarządu PSOUU Koła w Głogowie, w siedzibie PSOUU w Głogowie, ul. Perseusza 9, w godz.  
8 – 15.oo,  tel./fax  76 8346501,  adres mailowy:  zk.glogow@psouu.org.pl.  

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM: 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się  
z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji. 
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie umożliwiającej jej pełną 

czytelność, a wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. 
4) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną  w rejestrze lub przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5) W przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, do oferty 
należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. 

6) Wszelkie poprawki występujące w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę i opatrzone datą naniesienia poprawki.     
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7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty sporządzone 
zgodnie z załączonymi wzorami w załącznikach. 

8) Wymaga się, by oferta była w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej, bez uszkodzenia 
opakowania. Wykonawca umieści ofertę w jednej kopercie, która będzie: 
a) zaadresowana na adres Zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie, ul. Perseusza 9, 67-200 Głogów,  
b) posiadać oznaczenie: 

Oferta na: 

„Dostawa fabrycznie nowego 9–osobowego (8+1), samochodu 

(mikrobusa), przystosowanego do przewozu  

osób z niepełnosprawnością”. 

Nie otwierać przed  04.02.2014r. 

 

c) posiadać adres Wykonawcy, aby można było ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej 
opóźnienia. 

2. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków  
o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji. 

3) Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, 
na której ujawniona jest specyfikacja. 

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże Wykonawcom oraz zamieści ją 
na stronie internetowej, przedłużając jednocześnie czas na złożenie ofert. 

 

XI. MIEJSCE I TERMINY  SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Głogowie, ul. Perseusza 9, w terminie do 
dnia  4 lutego 2014r. do godz. 9.oo.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2014r. o godz. 
10.oo w siedzibie PSOUU. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie winno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie  
z Rozdziałem X ust. 1 pkt 8, a koperta oznaczona dodatkowo określeniem „Zmiana” lub 
„Wycofanie”.  Koperty z napisem „Wycofane” nie będą otwierane. 

3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Dostawców,  

a także informacje dotyczące ceny oferty, co zostaje odnotowane w protokole postępowania. 
5. W toku badania i ocen ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. W sytuacji, gdy w ofercie wystąpią omyłki pisarskie, oczywiste 
rachunkowe i inne nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą PZP, 



2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
4) zawiera nisko rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

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

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY: 

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 
stawki i wartości podatku VAT 

2. Ostateczną cenę oferty stanowić będzie  wartość brutto przedmiotu zamówienia. 
3. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
4. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, w tym podatki, cła, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego. 
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą dostawy odbywać się będą  

w złotych polskich PLN. 
 

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY: 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie kryterium wyboru określonego  
w ogłoszeniu o przetargu:  cena – 100%, tj.: 
- przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100% otrzyma oferta z ceną najniższą spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu, przy czym 100 pkt = 100% 
- ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o wzór: 
  

         najniższa cena ofertowa  
C = ---------------------------------- x 100% 
         cena  oferty badanej 
 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO: 

1. Zawiadomienie  o wyborze  oferty najkorzystniejszej 

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie powiadomi pisemnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy i siedzibę Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie, 
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie, 
4) Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 

 

2. Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

1) Zamawiający z Wykonawcą, którego ofertę wybrano zawrze umowę w sprawie zamówienia 
publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania faksem lub mailem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo 10 
dni – jeżeli zawiadomienie wysłano listownie.  

2) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu podanego w pkt.1., jeżeli  
w postępowaniu: 

a) złożono tylko jedną ofertę, 
b) nie dorzucono żadnej oferty, 
c) nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 



3) Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO: 

Szczegółowe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zawiera Projekt umowy – Zał. Nr 6. 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 

Szczegółowe postanowienia dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej 
zawarte są w Dziale VI ustawy PZP. 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona została na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem:  http://glogow.psouu.org.pl/.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

 

XVIII. Załączniki do SIWZ: 
 

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna  
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty  
3. Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa  
4. Załącznik nr 4  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  
6. Załącznik nr 6 - Projekt umowy  

 

 

 

Sekretarz Zarządu PSOUU                         Przewodnicząca Zarządu  
 PSOUU Koła w Głogowie                                        PSOUU Koła w Głogowie 
     Anna Bożko              Jadwiga Paliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://glogow.psouu.org.pl/


Załącznik nr 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1. Nazwa zamówienia:  „Dostawa fabrycznie nowego 9–osobowego (8+1), samochodu 
(mikrobusa), przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością” dla Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie, ul. Perseusza 9,  
67-200 Głogów 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Fabrycznie nowy mikrobus, wyprodukowany w 2014r. do przewozu osób  
z niepełnosprawnością, o liczbie miejsc w wersji standardowej 9, łącznie z kierowcą (8+1), w tym 
miejsca na umocowanie jednego wózka inwalidzkiego. 
Wyposażenie zgodne z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych. 

3. Wymagane cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia: 
 

 

 

Lp. Wymagania Zamawiającego Oferta Wykonawcy 

1. Marka samochodu   

2. Rok produkcji  2014  

Parametry techniczne 

3. Ilość miejsc – 9 (8+1)  

4. Pojemność silnika minimum  1990 cm3                           cm3 

5. Moc silnika min.  115 KM                         KM 
6. Rodzaj silnika DIESEL  

7. Napęd na przednie koła  

8. Spełnienie norm emisji spalin  zgodnie z Dyrektywą Euro 5  

9. Rodzaj skrzyni biegów:  manualna 6 biegowa  

10. Rozstaw osi minimum 3400 mm   

11. Długość pojazdu minimum 5000 mm  

12. Drzwi boczne przesuwne z prawej strony z uchwytem   

13. Tylne  drzwi dwuskrzydłowe,  przeszklone  
14. Całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne  
15. Szyby  przyciemnione   
16. Szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie  
17. Kolor czerwony  

Wyposażenie 
18. Immobiliser  

19. Alarm antywłamaniowy  

20. Centralny zamek z dwoma pilotami  

21. Radio CD z MP3 z głośnikami  

22. Wspomaganie układu kierowniczego   

23. System antypoślizgowy ABS  

24. Klimatyzacja min. manualna, przednia i dodatkowa w części 
tylnej 

 

25. W części pasażerskiej dodatkowe ogrzewanie z regulacją    
 i   i   nagrzewnica  5 kW 

 

26. Automatyczny włącznik  świateł mijania  

27. Przednie światła przeciwmgielne  

28. Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane  

29. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na fotelach  oraz zagłówki  
z regulacją wysokości 

 

30. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  



31. Podłokietnik fotela kierowcy i regulacja wysokości  

32. Regulacja odcinka lędźwiowego w oparciu kierowcy  

33. Wykładzina antypoślizgowa, gaśnica, trójkąt odblaskowy, 
apteczka 

 

34. Chlapacze tylnie i przednie  

35. Zabezpieczenie drzwi w przestrzeni pasażerskiej przed 
otwarciem 

 

Miejsce dla wózka inwalidzkiego 
36. Komplet pasów do mocowania wózka i pasy zabezpieczające   
37. Najazdy składane z powłoką antypoślizgową  
38. Szyny mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu  
39. Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych  

Okres  i  warunki  gwarancji i serwisu 
40. Gwarancja mechaniczna – min. 24 m-ce (bez limitu km)   
41. Gwarancja na powłoki lakiernicze  -  min 36 m-cy   
42. Gwarancja na perforację nadwozia – min 12 lat  
43. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw 

gwarancyjnych w jak najkrótszym terminie, nie później niż  
5 dni od przyjęcia zgłoszenia 

 

44. W przypadku awarii pojazdu lub wykonywania okresowych 
przeglądów gwarancyjnych Zamawiający dostarczy pojazd do 
serwisu wyznaczonego przez Wykonawcę 

 

45. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pojazd zastępczy   
na czas naprawy przekraczającej 5 dni 

 

46. Wykonawca udostępni numery telefonów, faksów, adresy  
e-mail, celem zgłaszania awarii pojazdu.  

 

47. W ramach gwarancji przewiduje się zarówno naprawę wad 
fabrycznych, jak i wymianę wadliwego pojazdu na nowy. 

 

 Odległość do najbliższego serwisu Wykonawcy do 40  km 

Adres serwisu:  

 

………………………… 

 

 

 

        …………………………………….. 

                  Podpis Wykonawcy    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2. 

 

 

O F E R T A 

Polskie  Stowarzyszenie na  Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym  

Koło w Głogowie, ul. Perseusza 9,   

67-200 Głogów 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na  „Dostawę fabrycznie nowego  
9–osobowego (8+1), samochodu (mikrobusa), przystosowanego do przewozu osób  
z niepełnosprawnością”. 

zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferując pojazd: 

marki  ……………………..………………………….  

typ /model/wersja:  …………………………… 

rok produkcji:  ……………………………………. 

za  cenę netto ………………….……………  PLN (słownie: ………………………………………………..…. 

………………………………………………………….…………… zł netto) 

za  cenę brutto ………………….……………  PLN (słownie: ………………………………………………..…. 

………………………………………………………….…………… zł brutto) 

w tym podatek VAT ………………….%, tj. ………………………………….. PLN. 

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że 

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

2. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie  ……….……  dni od dnia 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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

w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale podwykonawców*, za których działania 

odpowiadamy jak za własne, jeżeli dotyczy – wypełnić tabelkę: 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



Poz. Część (zakres) powierzonego zamówienia 
Podwykonawcy 

Wartość powierzonych części 
zamówienia (PLN) 

   

  

 

5. Należymy * / nie należymy*  do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ..…. do ….. informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(jeżeli dotyczy). 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, zaakceptowaliśmy go  
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, należność wynikającą z jego realizacji prosimy 
uregulować na nasze konto w Banku: ………………………………………………………….. Nr 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Cechy techniczne i jakościowe oferowanego przez nas pojazdu spełniają minimalne wymagania 
określone w specyfikacji technicznej. 

 

Posiadam wymaganą homologację do przewozu osób z niepełnosprawnością. 

Załączam wypełniony Załącznik  nr  1 dotyczący  specyfikacji technicznej. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

inne ................................................................. . 

Oferta zawiera ………….kolejno ponumerowanych stron. 

  dnia               
          podpis osoby uprawnionej do składania  

           oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
* - niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3  

 

 

GRUPA  KAPITAŁOWA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego  na 

„„Dostawę fabrycznie nowego 9–osobowego (8+1), samochodu (mikrobusa), 

przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”. 

dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie,  

oświadczamy, że  należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione 

podmioty (przedsiębiorcy): 

Poz. Nazwa podmiotu (przedsiębiorcy) Siedziba podmiotu  

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

…………………………, dnia ………………………. 

 

 

       ……………………………………………………… 
          ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



Załącznik nr 4  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego  na 

„Dostawę fabrycznie nowego 9–osobowego (8+1), samochodu (mikrobusa),  

przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”. 

dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie,  

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

…………………………, dnia ………………………. 

 

 

       ……………………………………………………… 

          ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia Zał. Nr 4 winien być złożony  

i podpisany w imieniu  wszystkich Wykonawców  

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



Załącznik nr 5 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego  na: 

„„Dostawę fabrycznie nowego 9–osobowego (8+1), samochodu (mikrobusa), 

przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”. 

dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Głogowie  

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami). 

 

 

 

…………………………, dnia ………………………. 

 

 

       ……………………………………………………… 

          ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia Zał. Nr 5  winien być złożony  

i podpisany  przez każdego z  Wykonawców  

 

 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



Załącznik nr 6 

UMOWA  Nr         /2014 

zawarta w dniu …………………… 2014r. pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  (PSOUU) Koło w  Głogowie, 
z siedzibą 67-200 Głogów, ul. Perseusza 9, w imieniu którego działają:  

1. Jadwiga Paliga  - Przewodnicząca Zarządu PSOUU Koła  
2. Anna Bożko -   Sekretarz Zarządu PSOUU Koła 
3. Małgorzata Oszust – Główna Księgowa PSOUU Koła 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

W rezultacie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 
treści:  

§ 1. Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest „Dostawa fabrycznie nowego 9–osobowego (8+1), samochodu 
(mikrobusa), przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością” , dla potrzeb PSOUU 
Koła w Głogowie: 

1. marki:  ………………………………………………………… 

typ/model/wersja:  ……………………………………… 

rok produkcji:   ……………………………………………. 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera SIWZ oraz oferta przetargowa. 

3. Wykonawca dokumentuje, że pojazd posiada homologację oraz oświadcza, że jest wolny od 
jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, odpowiada wszelkim normom bezpieczeństwa oraz 
wymaganiom technicznym przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 
dopuszczających go do użytkowania. 

§ 2.  Terminy i realizacja dostawy: 

1. Termin dostawy przedmiotu ustala się  40 dni od podpisania umowy. 
2. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, wszelkie koszty związane z dostawą ponosi 

Wykonawca.  
3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu,  

z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
4. W dniu dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

m.in. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów 
serwisowych, dokumentację techniczną z instrukcją obsługi w języku polskim oraz wszelkie 
dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 
przedstawicieli każdej ze stron umowy. 



6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakichkolwiek wad i usterek Wykonawca zobowiązany 
będzie do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek w terminie 5 dni od ich 
wykrycia. 

§ 3.  Wynagrodzenie: 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: 

……………………    zł netto (słownie:………………………………………………………………………………..) 

z podatkiem VAT ……%, tj. …………………….zł (słownie:…………………………………………………..) 

…………………….. zł brutto (słownie:………………………………………………………………………………) zgodnie 

z ofertą Wykonawcy. 

2. Kwota określona w ust.1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym także podatki, cła oraz koszty dostawy pojazdu do siedziby. 

3. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po bezusterkowym jego odebraniu przez Zamawiającego 
w terminie do ………… dni od daty otrzymania i podpisania faktury VAT.  

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru pojazdu podpisany przez 
przedstawicieli każdej ze stron umowy. 

5. Faktura VAT winna być wystawiona na: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Perseusza nr 9,   
NIP  693 10 25 844. 

6. Wpłata należności będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:  

…………………….…………….  Nr ………………………………………………………..…………………… 

§ 4.  Gwarancja jakości i rękojmi za wady fizyczne: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 
zawartymi w jego ofercie: 
a) gwarancja mechaniczna   …………………….…….. miesięcy  
b) gwarancja na powłoki lakiernicze  ……….……. miesięcy  
c) gwarancja na  perforację nadwozia  …………… miesięcy. 

2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, w przypadku wystąpienia wad i usterek, 
zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia, nie później niż 5 dni od dnia 
przyjęcia zgłoszenia. Termin usunięcia wad i usterek wyznaczony zostanie w porozumieniu  
z Wykonawcą.  

3. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

4. Na czas naprawy pojazdu w okresie gwarancyjnym, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do dostarczenia pojazdu zastępczego o parametrach nie gorszych niż 
naprawiany, w przypadku napraw przekraczających 5 dni od momentu zgłoszenia. 

5. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia również nieodpłatne przeglądy 
gwarancyjne, wykonywane z częstotliwością  zakresem wynikającym z zaleceń producenta 
pojazdu. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania pojazdu oraz stosowania materiałów 
eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 



§ 5.  Kary umowne: 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
    a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia 
        ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka trwa dłużej 
        niż 5 dni w wysokości  0,5% wynagrodzenia za każdy dzień  zwłoki poczynając od 6 dnia; 
   b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych  od Wykonawcy w wysokości 10% wartości  
        brutto umowy. 
2). Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
     a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%  
          wynagrodzenia ustalonego  w § 3 ust. 1 umowy,           
     b) w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć 
          odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatności.    

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

§  6.  Ustalenia końcowe: 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Oferta Wykonawcy, 
3) Protokół odbioru, 
4) Wykaz adresów autoryzowanych stacji obsługi oraz numerów telefonów, faksów,  
     adresów e-mail, pod którymi  można będzie zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia. 

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

 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………….   ……………………………………. 

 

 


