
 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: 

Dostawę fabrycznie nowego samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju 

 

Zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)  

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu   27.09.2017r. 

Bogusław Ciosmak – Pełnomocnik Stowarzyszenia 

Zenon Adaszek – Pełnomocnik Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 



1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem w Zamościu   

ul. Peowiaków 6a, 22 – 400 Zamość 

Tel. (84) 627 14 38 

Fax  84 627 14 38 

NIP: 922-10-70-044 

REGON: 006057432 

Adres strony internetowej: www.spdnbilgoraj.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Zamówienie realizowane jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U  

z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 

dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju. 

3.2. Oferowany pojazd musi; 

3.2.1. posiadać aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

3.2.2. posiadać wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem 

pojazdu, m.in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim 

zamontowanych, książkę gwarancyjna itp. w języku polskim, 

3.2.3. spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2013, poz. 951 z póżn. zm.) 

3.2.4. posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące przystosowania 

pojazdu do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim dokonane przez 

Wykonawcę, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień 

wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. Stosowny zapis  

w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być 

respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów 

oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju. 

3.3. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w zał. Nr 1 do 

SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 

dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, 

http://www.spdnbilgoraj.pl/


zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie 

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 

3.4. Wspólny słownik zamówień – CPV – 34100000-8 

3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarte są w Załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

4. Składanie ofert częściowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 

 

Zakończenie do 15.12.2017 roku. 

 

6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

 

7.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który  

7.1.1. nie podlega wykluczeniu, 

7.1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

7.1.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku. 

7.1.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku. 

7.1.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku. 

7.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w punkcie 7.1 ppkt 2 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 (art. 22a.1 Pzp). 

7.3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa  

w rozdziale 7.2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

7.3.1.  wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni 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; 

7.3.2.  zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22 i ust. 5 ustawy Pzp  

7.3.3. ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 

zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać  

w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 

7.4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez wykonawcę części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

wykonawcę nazw firm.  

 

8. Przesłanki wykluczenia Wykonawców 

 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

8.2. Wykluczenie następuje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy PZP 

8.3. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 

16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, o których mowa  

w art. 24 ust. 8 

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 

oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 



które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 8.4 

8.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu 

9.2. Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 8.1 należy złożyć zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3do SIWZ. 

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku zaistnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie  

w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa 

także oświadczenia (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) dotyczące tych podmiotów. 

9.4.  Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

9.5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 9.1. SIWZ, 

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

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.5. SIWZ, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu.  



9.7. 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 pkt 9.5. SIWZ, 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 pkt 9.6. SIWZ stosuje się. 

9.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

9.12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9.13. W przypadku ofert składanej przez pełnomocnika lub podmioty występujące 

wspólnie do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie uwierzytelnioną kopię 

pełnomocnictwa. 

 

10. . Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zmówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 7.1.2. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt.9.2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w pkt. 9.4 SIWZ składa każdy z wykonawców.  

 



11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

11.2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

11.4.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata – w taki sposób, że 

mógł się z nimi zapoznać – przed upływem terminu i została niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie. 

11.5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu oraz numeru faksu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres bądź 

faks Wykonawcy będzie uznana za skutecznie złożoną temu Wykonawcy. 

11.6.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Pan Bogusław Ciosmak tel. 84 6867576, 6865142, 502430450 , poniedziałek – piątek 

w godz. 7.30 – 15.30  

Pan Zenon Adaszek tel. 84 6867576, 6865142, 507160565, poniedziałek – piątek  

w godz. 7.30 – 15.30 

 

12. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ: 

 

12.1. 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 12.1 lub 

dotyczy wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

12.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w punkcie 12.1 



12.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej. 

12.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

12.6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści 

na stronie internetowej.  

12.8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

12.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

 

13. Wymagania dotyczące wadium: 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

14. Termin związania ofertą 

 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

14.2. 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 jednak niż 60 dni. 

 

 

 



15. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

15.1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

15.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. 

15.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty  

i oświadczenia.  

15.3. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane  

i złączone w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. Numeracja powinna 

rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający 

nie wymaga numerowania czystych stron. 

15.4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawniona zgodnie  

z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę 

uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę 

umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia w postępowaniu dokumenty i oświadczenia składające się na 

ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

15.5. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak ten jest nieczytelny lub nie 

zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny 

sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

15.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty i załącznikach winny być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki nie parafowane uznaje się za nieskuteczne. 

 

16. Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia 

 

Wykonawca powinien wskazać, jakie części zamówienia powierzy podwykonawcom. 

 

17. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

 

17.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

17.1. 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. 



17.2. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez notariusza. 

17.3. Korespondencja związana z prowadzonym postępowaniem kierowana jest do 

pełnomocnika. 

17.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli 

obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 

17.4.1. Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

17.4.2. Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

17.4.3. Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zadania. 

18. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

18.1. Oferty należy składać na adres  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”  

w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraju  

w terminie do 09.10.2017r. do godz. 10.00. 

18.2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być: 

18.2.1. zaadresowana na adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe  

w Biłgoraju ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraju 

18.2.2. oznakowana następująco: „Oferta na dostawę fabrycznie nowego 

samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Biłgoraju” 

18.2.3. opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

18.3. W przypadku przesłania oferty pocztą, czy przesyłką kurierską decydująca jest data  

i godzina wpływu do siedziby SPDN, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

18.4. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego  

w terminie, o którym mowa w pkt 18.1. 

18.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Wniosek o zmianę lub wycofanie oferty powinien być złożony w jednym 

egzemplarzu w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej jak w pkt 

17.2 z dopiskiem „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty” 



18.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 09.10.2017r. o godz. 10.30  

w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”  

w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraju. 

19. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

19.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.. 

19.2. Cena powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz uwzględniać wszelkie opłaty i podatki. 

19.3. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

19.4. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

20. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

 

Rozliczenia mogą być prowadzone wyłącznie w PLN. 

21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej: 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

22. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

22.1.Całkowity koszt zamówienia (cena) – 100 % 

 

21.1.1 Całkowity koszt zamówienia oceniany będzie w następujący sposób 

Najniższy koszt zamówienia brutto spośród 

złożonych ofert x 100 x 100 % 

Koszt zamówienia ocenianej oferty 

21.1.2. najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

22.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 

ilość punktów. 

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 



23.1. Informacje dotyczące wyników prowadzonego postępowania zostaną przekazane 

Wykonawcom pisemnie lub faxem.  

23.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

23.2.1. Podpisać umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

oraz złożoną ofertą. 

23.2.4. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający 

ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do ofert. 

23.2.4. Przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

23.3. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli złożono tylko jedna ofertę. 

 

24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25. Informacje dotyczące umowy ramowej 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

26. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 

 

Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu  zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP 

 

 



28. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

29. Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp 

5. Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy 

6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy 

 


