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Rozdział 1. 

 
 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bojanów  
2. Adres: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów. 
3. nr. tel/faks: 0158708326 
4. poczta elektroniczna: ug@bojanow.pl 
5. strona internetowa:www.bojanow.pl 
6. Pisma, wiadomości, informacje należy składać w formie pisemnej, faksem lub drogą 

elektroniczną. 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
 
2.1. Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej 200.000,00 euro prowadzony zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 
39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zm.) 
 
2.2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
w dniu 05.04.2012 r.  pod numerem 108220 

2.3. Postępowanie niniejsze zostało ogłoszone w dniu 05.04.2012  r.  
a/ na stronie internetowej Zamawiającego: www.bojanow.pl 
b/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
 
2.4. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
a/ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
b/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 
mogą być składane ( Dz.U. z 2009 r. , Nr 226, poz. 1817) 
 
2.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  
 
2.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.  
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3. OPIS. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Wspólny Słownik Zamówień –  

34114400-3 Minibusy 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 osobowego - typu mikrobus 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bojanowie.  
Szczegółowe wymagania i parametry techniczne samochodu określa załącznik nr 2 do siwz  
pn. Wymagania techniczne dla pojazdu  
 Wymagania podstawowe pojazdu: 

 nowy, nie używany, z rocznika 2011-2012 

 przystosowany do  przewozu 1 wózka inwalidzkiego (zgodnie z wymogami 
dopuszczenia do ruchu, atestowane mocowanie do wózka inwalidzkiego - listwy, pasy 
mocujące wózek, biodrowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim),  

 oznakowany  zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu 
emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych). Dokumentacja do 
rejestracji samochodu (m.in. badanie techniczne, oświadczenie producenta zabudowy) 

 posiada homologację, jest dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu 
Drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz wyposażony zgodnie  
z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia. Części, materiały, podzespoły i urządzenia użyte  
w przedmiocie zamówienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty 
techniczne, homologacje i inne potwierdzenia wymagane przepisami prawa.  

 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, 

czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ  

i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ 

użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

zamawiającego. 

 

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWENIA 
 
 
4.1.Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy 
 
4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Bojanów, miejscowość Bojanów.  
 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 
5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
 
5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech  
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
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w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy (odpowiadające swoim rodzajem dostawie 
stanowiącej  przedmiot niniejszego zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł  każda 
 
5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

 
5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 
5.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.  

 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy  
z warunków określonych w pkt. 5.1.1-5.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych 
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 5.2. powinien 
spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.  

 Jeżeli Wykonawca polega 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, 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 wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie może być złożone w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

 
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

 
6.1. W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty  
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 
 
 

 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ ; 
 

 Wykaz dostaw  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
 i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że  zostały 
wykonane należycie; 

 
 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowca w 
art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 
wspólnie 
 
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp należy 
złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem 
sposobu reprezentacji: 
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 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ 
(oryginał); 
 

  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, 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 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy (wyjaśnienie: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
przedkładają tylko oświadczenie wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ); 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2 składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  
a) Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
 

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
 
6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta ww. 
wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielenie. 
 
 
7.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zgodnie  
z wyborem Zamawiającego - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie faksem lub 
drogą elektroniczną 
7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksem: 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji. 
7.3. Faks Zamawiającego : 0158708326, 
7.4. Adres e-mai: kobylarz@bojanow.pl 
7.5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

    a) Agnieszka Kobylarz    –  tel.   0158708712 
    b) Robert Sałęga         tel.   0158708720 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium  

 
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
9.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w 11 SIWZ. 
9.2. 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 czas, nie dłuższy niż 60 dni.  
 
 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
10.2. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
10.3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
10.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
10.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
10.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
10.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, 
komputerowym lub inną trwałą, czytelną techniką oraz podpisana przez: 
1)  Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli  
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej 
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że 
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego 
upoważnione. 
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez 
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączane do oferty,  
o ile nie wynika z innych dokumentów załączanych przez Wykonawcę. Wszelkie strony oferty 
powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Ewentualne 
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy winny 
być również podpisane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. 
10.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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10.9. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 
 

1) Formularz oferty (wzór zał. Nr 1) wraz z załączonymi wymaganiami technicznymi dla pojazdu  
 ( wzór zał. Nr 2)  
2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 22 ust. 1  
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 Pzp 
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru* 

5) Wykaz wykonanych dostaw  

 6) Oparafowany wzór umowy 

11)  Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru  
 
12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego; 
10.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zostaną ujawnione, jeżeli Wykonawca nie później niż  
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Ustawy. 

 
10.11. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik 
nr 1do niniejszej SIWZ. Oferta powinna znajdować się w jednej, nieprzejrzystej, zamkniętej 
kopercie z napisem: „Oferta na dostawę samochodu 9 osobowego typu mikrobus, 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bojanowie ” z dopiskiem nie otwierać przed 13.04.2012 r. godz. 
10.15 oraz pełną nazwą, adresem i numerami telefonów Wykonawcy. 

 
10.12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na 
kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub 
„WYCOFANIE OFERTY”. 
 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 
 

 
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy Bojanów, 
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów 
sekretariat urzędu  
 

11.2. Termin składania ofert upływa w dniu: 13.04.2012 r. godz. 10.00 
11.3. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 11.2. zwrócone zostaną bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Decydujące znaczenie dla oceny 
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie 
data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

 
11.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (określonej w pkt. 1.),  
pokój nr 9 , dnia 13.04.2012 r.  o godz. 10.15.   
11.5.  Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 Ustawy. 
11.6. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 
Wykonawcom na ich wniosek. 
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11.7. Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych: Zamawiający poprawia w tekście ofert 
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
11.8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 Ustawy. 
 

 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe za realizację  przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie 
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 
12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. 
12.3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości  
12.4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną i uwzględnia  wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: wartość przedmiotu dostawy, 
wszelkie koszty transportu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, koszt udzielenia 
gwarancji, podatki, w tym podatek VAT, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które 
mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, narzuty, ewentualne upusty oraz 
pozostałe składniki cenotwórcze.   
 
 
13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY  
 
13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 

ofert: 
 

1. CENA 80 % 

2. PARAMETRY TECHNICZNE 20 % 

13.2. Wartość punktowa kryterium ceny = /Cmin : Cn / x 100 

gdzie: 

Cmin - najniższa oferowana cena  

Cn - cena badanej oferty 

Cena winna zawierać: 

o cenę oferowanego samochodu wyrażoną w PLN, 
o koszty ubezpieczenia dostawy, 
o koszty pakowania i znakowania do przewozu, 
o należny podatek VAT 

13.3. Wartość punktowa kryterium: Parametry techniczne = ( Wtb : W max) x 100 

gdzie: 

Wtb - punkty przyznane ofercie badanej 
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Wmax - maksymalna, przyznana liczba punktów w ramach kryterium 

 

 

13.4. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA:  

 

Rc/(Cmin : Cn) x 100 + Rpt( Wtb : W max) x 100 

gdzie: 

Rc - ranga kryterium ‘Cena’ 

Rpt - ranga kryterium ‘Parametry techniczne’ 

 

13.5. Każda oferta będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego członka komisji 
przetargowej.  

13.6. Zamawiający powierzy zamówienie Wykonawcy, który spełniając warunki określone  
w pkt. 5, otrzyma najwyższą ilość punktów. 

13.7. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

 
14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 
Ustawy. 

 
14.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego 
oferta została wybrana, do siedziby Gminy Bojanów: Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, w 
celu podpisania umowy. 

 
14.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem lub drogą 
elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób .  

 
14.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę wzajemną Wykonawców w ramach zawiązanego 
konsorcjum. 
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14.5. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do dostarczenia 
Zamawiającemu zaświadczenia o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  
 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANAIA UMOWY. 
 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTĘPOWANIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.  
 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w 
dziale VI (art. 179 – 183) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. 
U. Z 2010r. Nr 113, poz 759 z późń. zm.) 

 
 

Rozdział 2. 
 

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
19. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ. 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT. 3 i 4  
 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  
 

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. 

Zamawiający nie przewiduje przedstawiania ofert wariantowych.  
 
 

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIENIE SIĘ DROGĄ 
ELEKTRONICZNĄ. 

 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
Adres poczty: ug@bojanow.pl, kobylarz@bojanow.pl 
 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,  

 
23.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

mailto:ug@bojanow.pl
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23.2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 
PLN bez względu na uwarunkowania Wykonawcy. 

 
24. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
 

Nie dotyczy postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
 

25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 u.p.z.p 
 
28. ZAŁĄCZNIKI 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
1. Formularz oferty (wzór)  
2. Wymagania techniczne pojazdu (zał. Nr 2)   
3. Oświadczenie (art.22 ust.1 pkt.1- 4)  
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
5. Wykaz wykonanych dostaw  
6. Wzór umowy  
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Załącznik nr 1 
............................................ 

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć)
 

NIP:................................... 

REGON:...............................  

Tel:................................... 

Fax:................................... 

 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2012 roku pod numerem 
108220 na zadanie pod nazwą: „Dostawa samochodu 9 osobowego typu mikrobus 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bojanowie”  

 
My niżej podpisani: 

1.Oferujemy  dostawę  jednego fabrycznie nowego nieużywanego samochodu typu mikrobus  
zgodnego ze specyfikacją techniczną  zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej oferty oraz 
warunkami dokumentacji przetargowej za łączną wartość: 

 
 netto......................................................... .................................................................... PLN,   
 
podatek Vat .............................................................................................................................PLN  

brutto ...................................................................................................................... .................PLN 

słownie brutto...... ………………………………………………………………………………… 

2.Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie 30 dni od podpisania umowy.  

3. Oświadczamy, że: 

a. udzielamy gwarancji na silnik i podzespoły na okres ...... lat, bez względu na ilość 

przejechanych kilometrów*/ do maksymalnej ilości przejechanych kilometrów .............*, 

licząc od daty realizacji zamówienia, inny wariant 

gwarancji*………………………………………………………………………………. 

b. udzielamy gwarancji na perforację na okres ....... lat, licząc od daty realizacji 

zamówienia, 

c. udzielamy gwarancji na powłokę lakierniczą na okres ....... lat, licząc od daty realizacji 

zamówienia, 
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d. zobowiązujemy się do świadczenia serwisu gwarancyjnego nieodpłatnie w zakresie 

robocizny, przez okres ........ lat, licząc od daty realizacji zamówienia,  

e. placówką świadczącą usługi serwisowe będzie: ........................................................... 

 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami  i w pełni je akceptujemy 

oraz,  że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania  oferty, 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 

30 dni od daty upływu terminu składania ofert, 

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy ( wzorem umowy dołączonym do 

SIWZ) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

7.Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu* / jako partner konsorcjum  

zarządzanego przez  .............................................................................( nazwa lidera).  

8.Oświadczamy, że podwykonawcy powierzymy……………………………………………………… 

 (wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy) 

 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  
 

1) Wymagania techniczne pojazdu wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
wymaganych parametrów ( np. foldery, reklamówki)  

2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
z art. 22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp; 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru * 
5) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia  

postępowania o udzielenie zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi 
zostały wykonane należycie; 

6) oparafowany wzór umowy  
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego* 

 
 

 
 

______________, dnia ____________2012 r. 
 

                                                                               
_______________________________ 

                                                                                          podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2  
 
 

WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU 

 

Marka samochodu: ................................  

Typ samochodu: .................................... 

Rok produkcji: ……………………………. 

Silnik typ: .................................... o poj. ................... cm
3
. Moc: ................. KM 

Lp. Parametry graniczne  

Potwierdzenie 
spełnienia 

parametrów 
granicznych 

Opis 
parametrów 
wyższych 

 Tak/Nie 

I. PARAMETRY WYMAGANE* 

1. Samochód: furgon zamknięty, oszklony. Tak/Nie  

2. 
Samochód przystosowany do przewozu 8 
osób wraz z kierowcą + 1 miejsce dla osoby 
na wózku inwalidzkim, zakotwiczonym. 

Tak/Nie  

NADWOZIE   

1. Drzwi boczne: przesuwne Tak/Nie  

2. Tylna szyba z wycieraczką i spryskiwaczem Tak/Nie  

3. Wszystkie szyby atermiczne Tak/Nie  

4. Blokada elektryczna drzwi Tak/Nie  

5. Trzecie światło STOP Tak/Nie  

6. 
Pełne oznakowanie pojazdu zgodne z 
przepisami do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

Tak/Nie       

7. 
Wysokość przestrzeni pasażerskiej (min. 
1310 mm.) 

Tak/Nie  

SILNIK   

1. Paliwo: olej napędowy Tak/Nie  

2. Moc min: 100 KM Tak/Nie - podać  

3. Pojemność silnika (min. 1.9) Tak/Nie  
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HAMULCE   

1. Układ hamulcowy ze wspomaganiem z ABS Tak/Nie  

KOŁA   

1. Wielkość: min. 16 cali  Tak/Nie  

FUNKCJONALNOŚĆ   

1. Wspomaganie układu kierowniczego Tak/Nie  

2. Immobilizer  Tak/Nie  

3. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera  Tak/Nie  

4. Oddzielne ogrzewanie części pasażerskiej  Tak/Nie  

5. 
Dwa klucze z funkcją zdalnego otwierania 
drzwi 

Tak/Nie  

      UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU    

1.  Napęd na koła przednie  Tak/Nie  

II. PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE* 

Potwierdzenie 
spełniania 
parametru 
ocenianego / 
możliwa do 
uzyskania liczba 
punktów 

Opis 
parametru 

1.  
Klimatyzacja Tak/ Nie 3/0 pkt  

2.  
Przeciwmgielne lampy przednie Tak/ Nie 2/0 pkt  

3.  Elektrycznie regulowane i podgrzewane 
lusterka boczne 

Tak/ Nie 1/0 pkt  

4. 
Dodatkowy komplet kół na zimę (opony + 
felgi) 

Tak/ Nie 2/0 pkt  

5.  Blokada skrzyni biegów Tak/ Nie 2/0 pkt  

6. Centralny zamek  Tak/ Nie 2/0 pkt  

7. 
System zapobiegający poślizgowi kół 
napędzanych podczas hamowania silnikiem 
(MSR) 

Tak/ Nie 1/0 pkt  

8. 
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy 
(ESP) 

Tak/ Nie 1/0 pkt  

9.  
Antislip Regulation (ASR) Tak/ Nie 1/0 pkt  



17 | S t r o n a  

 

10.  
Electronic Brake Distribution (EBD) Tak/ Nie 1/0 pkt  

11 Radioodtwarzacz CD  + komplet głośników Tak/ Nie 1/0 pkt  

12.  Odległość punktu serwisowego od siedziby 
Zamawiającego – maks. 30 km  

Tak/ Nie – podać 

(do 30 km -3 pkt, 
pow. 30 km – 0 
pkt) 

 

III. GWARANCJA I SERWIS 

1.  Okres gwarancji na silnik i podzespoły (min. 2 
lata). 

podać  

2.  
Gwarancja na perforację (min. 6 lat). podać  

3.  
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata podać  

 4. 
Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia 
usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia 
( w godzinach)  

podać  

 

 

 

______________, dnia ____________2012 r. 
 
 

                                                                               
_______________________________ 

                                                                                          podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

*Parametr bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie „TAK” lub „NIE”. Brak potwierdzenia przez 
Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.  

*Parametry graniczne i oceniane muszą mieć potwierdzenie w aktualnych, oficjalnych dokumentach dotyczących samochodu, które 
muszą być dołączone do oferty. Wykonawca musi w załączonych dokumentach dotyczących samochodu oznaczyć miejsca, w których są 
podane wymagane i oceniane parametry)  
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Załącznik nr 3  

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

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć) 

NIP:................................... 

REGON:...............................  

Tel:................................... 

Fax:................................... 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

zgodnie z art.22 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 
pn. „Dostawa samochodu 9 osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie”  
 

 

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w tym:  

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 

 
 

______________, dnia ____________2012 r. 
 

                                                                               _______________________________ 

                                                                                          podpis osoby(osób) 
uprawnionej(ych) 

                                                                                                                    do reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 

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

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć) 

NIP:................................... 

REGON:...............................  

Tel:................................... 

Fax:................................... 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie 
pn. „Dostawa samochodu 9 osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie”  
 
 
 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 

______________, dnia ____________2012 r. 
 
 

                                                                               
_______________________________ 

                                                                                          podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy 
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........................................ 

(nazwa i siedziba Wykonawcy, pieczęć) 

NIP:................................... 

REGON:...............................  

Tel:................................... 

Fax:................................... 
Załącznik nr 5  

 
 

DOŚWIADCZENIE 
 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.     
 
 

L.p. 
Przedmiot  
dostawy 

Wartość  
dostawy 
brutto 

Termin realizacji  
Odbiorca 
dostawy 

Uwagi 

      

      

      

      

      

 
 
 
* Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie 
 
 
 
 
______________, dnia ____________2012 r. 
 
 

                                                                               
_______________________________ 

                                                                                          podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7  
 

Wzór umowy  
 

Zawarta w dniu ................................w miejscowości Bojanów pomiędzy  
Gminą Bojanów zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy – P. Sławomir Serafin 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Janina Lesiczka  

 
a 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
reprezentowaną przez: 

 
1................................................................................. 
2.................................................................................. 

 
jako Wykonawcą o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr  ZPB.271.2.2012 
 

§ 1 

Wykonawca dostarcza a Zamawiający nabywa: samochód osobowy typ mikrobus  9-cio 
osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie typ………….., marka …………………., 
rok produkcji …………………. zgodny  z wymaganiami technicznymi  pojazdu stanowiącymi 
integralną część niniejszej umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu 
dostawy oraz zapłaty za przedmiot dostawy. 

2. Integralną część  niniejszej umowy stanowią specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
oraz oferta Wykonawcy.  

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie do 30 dni  licząc od 
daty podpisania umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem firmy:...........................i posiada 
aktualną homologację dopuszczenia dla pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią załączniki do niniejszej umowy i jej integralną 
część. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy  przysługuje zapłata zgodnie ze złożoną ofertą 
w wysokości: ……………………………….zł brutto.   
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2. Płatność za dostarczony przedmiot umowy będzie zrealizowana przelewem na konto 
Wykonawcy nr: ………………………………………w terminie 30 dni, licząc od daty 
zrealizowania dostawy, podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury VAT. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty jego 
dostarczenia i potwierdzenia odbioru, w wielkościach, jak niżej: 

 gwarancja na silnik i podzespoły na okres ..... lat, bez względu na ilość przejechanych 
kilometrów* /do maksymalnej ilości przejechanych kilometrów*,  

 gwarancja na perforację: ........ lat 
 gwarancja na powłokę lakierniczą: .......... lat 

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

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania napraw 
elementów, które uległy niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego 
nieodpłatnie w zakresie robocizny przez okres ........... lat, licząc od daty realizacji zamówienia. 

4. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi maksymalnie ............. godz., licząc 
od zgłoszenia potrzeby do przystąpienia do usunięcia usterki 

5. W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, nie wynikającej z 
winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie nowy 
element z przedłużeniem jego okresu gwarancji.* 

6.W przypadku wydłużenia czasu trwania naprawy powyżej 2 dni kalendarzowych, niezależnie 
od przyczyn, Wykonawca zabezpieczy zastępczy samochód na czas trwania naprawy. 

7. Serwis gwarancyjny prowadzony jest przez:…………………….. 

§ 5 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
 w formie kar umownych.  

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5 % pełnego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, 
b) zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,3 % pełnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w § 3 ust. niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 
c) zwłokę w naprawie samochodu lub wyposażenia, w ramach realizacji obowiązków 
wynikających z gwarancji, w stosunku do terminów określonych w umowie, w wysokości 0,03% 
pełnego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki. 
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić na zasadach 
określonych przepisami Kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody. 
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§ 6 

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnie określonym terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, w szczególności z powodu: sytuacji finansowej, zdolności płatniczych, 
warunków organizacyjnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
b) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności  
ekonomicznej, fizycznej lub technicznej po stronie Wykonawcy, skutkującej brakiem możliwości 
należytego wykonania umowy. 
3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 dopuszczalne są na następujących warunkach 
1. ad. a) w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; 
2. ad. b) o czas niezbędny do usunięcia zaistniałej przeszkody w realizacji prac objętych 
przedmiotem niniejszej umowy.   
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności. . 

§ 7 

Oprócz wypadków wymienionych w treści art.610 i art. 611 Kodeksu cywilnego, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2) zostanie złożony wniosek o upadłość  lub rozwiązanie firmy Wykonawcy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości przez Zamawiającego.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie 

§ 8 

Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego 

§ 9 

Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.  

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§11 
 
Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść na osoby 
trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 12 
 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a trzy egzemplarze Zamawiający. 
 
 
 
 
WYKONAWCA:          

            KONTRASYGNATA  
SKARBNIKA GMINY:  

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


