Projekt realizowany z udziałem środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II"

Lubaczów, 07. 12. 2012 r.
Znak sprawy: Dz. DPS.198.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp
zwana dalej SIWZ
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zapraszamy Państwa
Firmę ( zwaną w dalszej części Wykonawcą ) do złożenia oferty. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym
dokumentem i o złożenie prawidłowo przygotowanej oferty, spełniającej niżej wymienione wymagania.
Zamawiający.

I.

zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek
w Lubaczowie

adres:

ul. T. Kościuszki 139, 37-600 Lubaczów

godziny

8.00 - 14.00

numery telefoniczne:

tel. (+48 16) 632 13 96
fax (+48 16) 632 08 57

II.

Tryb udzielenia zamówienia.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) o
wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8. ww. ustawy.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282 poz. 1649).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 282 poz. 1650).
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. Nr 226 poz. 1817).
III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1.

Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich".

2.

Oznaczenie wg CPV: 34110000-1, 34114400-3, 34115200-8.

3.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego (nigdzie wcześniej
nierejestrowanego) samochodu typu mikrobus:
1) z fabryczną homologacją osobową na 9 miejsc (8 + kierowca) i dmc do 3,5 tony;
2) z potwierdzoną poprzez homologację możliwością przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim;
3) przystosowanego do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wraz z możliwością
przewożenia jednocześnie minimum 6 osób z kierowcą + 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim;
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4) spełniającego minimum warunkami techniczne i gwarancyjne określone przez Zamawiającego.
4.

Szczegółowy zakres ilościowy oraz jakościowy przedmiotu niniejszego zamówienia określa „Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia", stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jeśli Wykonawca złoży ofertę przewidującą
odmienny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym dokumencie, Zamawiający odrzuci taką ofertę
w trakcie badania ofert.

IV.
1.

Zamówienia uzupełniające oraz warunki istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.

V.

Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy.
Termin, miejsce oraz warunki realizacji zamówienia.

1.

Termin wykonywania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy z
Wykonawcą na wykonanie zamówienia.

2.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia należy rozumieć ostateczny termin fizycznego dostarczenia
kompletnego oraz odpowiadającego wymaganiom i w pełni sprawnego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu,
potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń, podpisanym przez strony.

3.

Miejscem wykonania zamówienia (realizacji dostawy) będzie siedziba Zamawiającego -posesja Domu Pomocy
Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie przy ul. T. Kościuszki 139.

4.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ,
zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego
wykonawstwa.

5.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom,
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej części zamówienia.

VI.

Tryb udzielania wyjaśnień i informacji dodatkowych oraz zmian treści SIWZ.

1.

Wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia muszą mieć formę pisemną.

2.

Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą
pisemnie lub faksem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

3.

Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

4.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wyjaśnienie treści
zapisów SIWZ, na który to wniosek Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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5.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa powyżej w punkcie 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w
punkcie 4.

7.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania, a jeśli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieści na tej stronie.

8.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

9.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest: s. Anna StawarzDyrektor DPS w Lubaczowie, ul. T. Kościuszki 139, tel. 16 632 13 96
Kontakt z ww. osobą jest możliwy w dni robocze, w godz. urzędowania od 8 00 do 1500.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, dokonać zmian w treści niniejszej SIWZ, które to zmiany będą wiążące dla Wykonawców. Treść
dokonanych zmian przesłana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeśli
SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.
11.

Informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie
zamieszczała na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja
istotnych warunków zamówienia tj. na stronie internetowej: www.dps.elubaczow.pl

VII. Wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przez Wykonawców.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia.
1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, w zakresie
określonym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej
wymienionej ustawy.

2.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu 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.

3.

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku
określonego powyżej w pkt 2 ppkt 2 wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech
zamówień polegających na dostawie fabrycznie nowego mikrobusu 9 - cio miejscowego z fabryczną homologacją
osobową na 9 miejsc (8 + kierowca) i dmc do 3,5 tony oraz homologacją przystosowania do przewożenia osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

4.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków.
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5.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Uzupełnienie
wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert stosownie do treści art. 26 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

6.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy złożyli ww.
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.

Oświadczenia lub dokumenty wymienione w powyższym punkcie 6 muszą potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.

8.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (złożyć wspólną ofertę).

9.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 3 niniejszego rozdziału mogą spełniać
Wykonawcy łącznie;
2) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z
Wykonawców.
11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
12. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
13. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o
udzielenie zamówienia.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w
ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ;
2) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w
którym co najmniej trzy zamówienia polegały na dostawie fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego z
fabryczną homologacją osobową na 9 miejsc (8 + kierowca) o dmc do 3,5 tony oraz
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homologacją przystosowania do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, sporządzony
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ;
3) dokumenty potwierdzające, że dostawy przedstawione w powyższym wykazie (wzór Załącznik Nr 7 do SIWZ)
zostały wykonane należycie;
2. Jeśli 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.
Jednocześnie poleganie Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów nierozerwalnie wiąże się z tym,
że podmioty te będą realizowały część zamówienia jako podwykonawcy, a Wykonawca przedstawi pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do wykonywania części udzielanego zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ;
2) 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 Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy sporządzone według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 5 do SIWZ;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdział VIII pkt 3 niniejszej SIWZ, polega
na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie
żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt 3
niniejszego rozdziału (brak podstaw do wykluczenia).
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 3 ppkt 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
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3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
6. Dokumenty określone powyżej w pkt 5 ppkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składnia ofert, natomiast dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5 ppkt 2 powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale pkt 5, 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. Zapisy powyższego pkt 6 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka Cywilna):
1) oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1 i jeśli dotyczy w pkt 2 niniejszego rozdziału
winny być złożone wspólnie przez Wykonawców, jako jeden komplet;
2) oświadczenie i dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 niniejszego rozdziału winien złożyć każdy
Wykonawca, z tym że w przypadku spółek cywilnych:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o
którym mowa w pkt 3 ppkt 1 (wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ) składa każdy ze wspólników spółki,
b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w pkt 3
ppkt 2 (wzór Załącznik Nr 5 do SIWZ) składa każdy ze wspólników spółki będący osobą fizyczną,
c) zaświadczenie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3 składa spółka cywilna, gdyż jest podatnikiem podatku VAT
oraz każdy ze wspólników spółki, gdyż to wspólnicy są płatnikami podatku dochodowego,
d) zaświadczenie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 4 składa spółka cywilna, gdyż jest podatnikiem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne z tytułu zatrudniania pracowników oraz każdy ze wspólników spółki
gdyż wspólnicy są również płatnikami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
a)

9. Wszystkie powyższe dokumenty winny być złożone w oryginale lub czytelnej kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie winno zawierać odręczną lub w formie pieczęci adnotację o treści:
za zgodność z oryginałem.
10. Wymienione powyżej w pkt 3 ppkt 2 i w pkt 5 ppkt 1 i 3 dokumenty powinny w sposób jednoznaczny wskazywać
osobę (osoby) umocowane prawnie do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert
w imieniu Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
X.

Sposób przygotowania oferty.

1.

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszej SIWZ oraz zgromadzenia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

2.

Wykonawca winien sporządzić i złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ oraz dołączyć
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

3.

Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu
na maszynie do pisania, komputerze lub inną techniką gwarantującą jej czytelność i trwałość. Dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
Wykonawcę.
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4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kilku ofert (np. poprzez
złożenie ofert wspólnych) wszystkie oferty zostaną odrzucone.
5. Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Jednocześnie dopuszcza się złożenia w
ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z
formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie złożą
wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo złożą oświadczenia lub dokumenty o innej treści niż określona w
SIWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę albo osobę (osoby)
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, podpisywania ofert w imieniu Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z aktem rejestracyjnym (uprawnioną na podst. odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego) oraz zgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy określonym w tym
dokumencie. Brak podpisu osoby (osób) umocowanej prawnie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający uznaje, 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.
8. W przypadku gdy podpisania oświadczeń i/lub dokumentów składających się na ofertę albo poświadczenia za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów nie dokonuje Wykonawca lub osoba (osoby) wymieniona w dokumencie
rejestracyjnym Wykonawcy albo czynności tej dokonano niezgodnie ze sposobem reprezentowania Wykonawcy
określonym w tym dokumencie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę
albo osobę (osoby), której uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy wynika z dokumentu rejestracyjnego.
9. Pełnomocnictwo należy złożyć w terminie składania ofert, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
albo kopii poświadczonej przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji
Wykonawcy wynika z dokumentu rejestracyjnego, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tym
dokumencie.
10. Zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego
pełnomocnika. Punkt 9 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
11. Ofertę stanowią wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w opakowaniu / kopercie, a w szczególności
wymagane przez Zamawiającego zapisami niniejszej SIWZ tj:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) „Formularz Ofertowy" sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ;
2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) „Opis i Parametry Techniczne
Oferowanego Samochodu" - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2A do niniejszej SIWZ;
3) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz „Oświadczenie
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" -sporządzony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ;
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4) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) formularz „Wykaz
wykonanych dostaw" - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ wraz z
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw przedstawionych w powyższym wykazie;
5) wymagane zapisami Rozdział IX pkt 3 SIWZ oświadczenia i dokumenty wykazujące brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub ich kopie (Rozdział IX pkt 8 SIWZ stosuje się
odpowiednio);
6) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, w szczególności pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia, w tym pisemne zobowiązanie tych podmiotów do wykonywania części
udzielanego zamówienia.
12. Dokumenty w postaci kopii muszą być czytelne i poświadczone podpisem przez osobę (osoby) uprawnioną, a także
muszą zawierać adnotację "za zgodność z oryginałem". Punkt 9 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty
składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
14. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie
Spółki Cywilnej lub „Konsorcjum" wypełniając „Formularz Ofertowy" (wzór Załącznik Nr 2 do SIWZ), „Opis i
Parametry Techniczne Oferowanego Samochodu" (wzór Załącznik Nr 2A do SIWZ) „Oświadczenie Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" (wzór Załącznik Nr 3 do SIWZ), „Wykaz wykonanych dostaw"
(wzór Załącznik Nr 7 do SIWZ) w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać odpowiednio dane
dotyczące Spółki Cywilnej lub Konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
15. Brak któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych zapisami niniejszej SIWZ, albo złożenie
oświadczenia lub dokumentu w niewłaściwej formie (np. pełnomocnictwo poświadczone przez osobę, której
pełnomocnictwa udzielono, niepoświadczona za zgodność z oryginałem kopii innego dokumentu) spowoduje
odrzucenie oferty.
16. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób)
podpisującej ofertę.
17. Każda strona oferty, na której znajdują się informacje, oświadczenia ( tj. każda zapisana strona ) musi być
podpisana przez osobę (osoby) umocowaną prawnie.
18. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości
zdekompletowania oferty.
19. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy należy złożyć w
oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa" lub jako plik dokumentów spięty
(zszyty) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty i opisany w taki sposób, by Zamawiający mógł z
łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany
jednoznacznie jako zgoda na włączenie całości przekazanych w ofercie dokumentów do dokumentacji
postępowania oraz ich ujawnianie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
20. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.) rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
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organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
21. Wykonawca nie może zastrzec informacji (dokumentów), które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ww. ustawy, w szczególności dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
22. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ww. ustawy jest bezskuteczne.
23. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę bez względu na wynik
postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu ww. kosztów.
XI.

Sposób obliczania ceny.

1. Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto gwarantującą wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego dla
przedmiotu niniejszego postępowania i zawierającą wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do
prawidłowej realizacji zamówienia, wszystkie opłaty i podatki ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz
ewentualnych opustów i rabatów.
2. Ceną oferty będzie ryczałtowe wynagrodzenie brutto za całość dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia, w
której należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, niezbędne do jej prawidłowego
wykonania, a w szczególności koszty przystosowania samochodu do przewożenia osoby niepełnosprawnej na
wózku inwalidzkim, koszty transportu oraz należny zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT (dot.
podmiotów będących płatnikami podatku VAT).
3. Cenę brutto oferty należy obliczyć uwzględniając określony ilościowy i jakościowy zakres zamówienia oraz
ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na
przykład: wzrost kosztów transportu, przystosowania samochodu do przewożenia osoby niepełnosprawnej na
wózku inwalidzkim, czy też kursu euro.
4. Cena brutto oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz
zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert.
5. Ryczałtowa cena brutto oferty może być tylko jedna, a ustalona w wyniku niniejszego postępowania stanowić
będzie wynagrodzenie wykonawcy, które nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą, jak również w
przypadku zawarcia umowy do czasu zakończenia realizacji jej przedmiotu. Zmiana przepisów dotyczących
naliczania podatku VAT nie będzie stanowić podstawy do zmiany ceny.
6. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, nie będzie
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
XII.

Sposób składania ofert.

1.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie (opakowaniu), zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. Kopercie może towarzyszyć pismo przewodnie, na którym Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia
oferty.

2.

Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć w sposób następujący:
<Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie >
<ul. T. Kościuszki 139>
<37 - 600 Lubaczów>
<Oferta przetargowa na dostawę samochodu typu mikrobus>
<nie otwierać przed dniem 17. 12. 2012 r. do godz. 9.30 >
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3. Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie Wykonawca jest zobowiązany podać swoją nazwę i adres siedziby
firmy, aby umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie składania
ofert.
XIII. Miejsce i termin składania ofert.
1.

Oferty należy złożyć osobiście albo pocztą lub pocztą kurierską w następującym miejscu:
nazwa instytucji: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie
miejscowość:
Lubaczów
kod :
37 - 600
ulica:
T. Kościuszki
nr :
139
00
w terminie do: 17. 12. 2012 r. do godz. 9 .

2.

Jeśli oferta zostanie złożona w sposób inny niż opisany wyżej, za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne
lub przypadkowe otwarcie oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

3.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w następującym miejscu :
nazwa instytucji: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie
miejscowość:
Lubaczów
kod :
37 - 600
ulica:
T. Kościuszki
nr :
139
w dniu:
17. 12. 2012 r. o godz. 930.

2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zmawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

3.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle protokół z sesji otwarcia ofert.

XV.

Wycofanie oferty lub jej zmiany.

1.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w
odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym dopiskiem „Zmiana".

3.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na
kopercie „Wycofanie".

4.

Koperty z napisem „Wycofanie" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawców oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

5.

Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana" zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do ofert.

XVI. Ocena ofert.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty w terminie
zakreślonym przez Zamawiającego.
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2.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.

3.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny np. w następujący sposób:
1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje
się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę
jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano
ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano
ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie,
przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano
poszczególne ceny ryczałtowe.

4.

Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z dokonanych poprawek.

5.

Wybór oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionego
kryterium:
Kryterium oceny ofert: cena ( brutto) 100%
Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów, a każda oferta otrzyma proporcjonalną ilość punktów obliczoną
wg następującego wzoru:
najniższa cena z ofert podlegających ocenie ÷ cena oferty badanej × waga 100

6.

Oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego tzn. oferta zawierająca najniższą cenę (brutto) wykonywania
zamówienia otrzyma 100 punktów.

7.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki określone ustawowo oraz
wymagania zawarte w niniejszej SIWZ i w oparciu o podane powyżej kryterium oceny ofert zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza dla Zamawiającego, tzn. zdobędzie największą ilość punktów.

8.

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
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3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
niezaproszonego do składania ofert;
5) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawę omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XVII.

Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem ostatecznego terminu składania
ofert.
XVIII. Tryb ogłoszenia wyników.
1.

Niezwłocznie
po
wyborze
którzy złożyli oferty o:

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadomi

Wykonawców,

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2.

Jednocześnie
informacje
o
wynikach
niniejszego
postępowania
Zamawiający
zamieści
na stronie internetowej www.dps.elubaczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku siedziby
Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek, ul. T. Kościuszki 139, 37-600
Lubaczów.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych.
XX.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1.

Z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej
SIWZ, Zamawiający podpisze umowę w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2.

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

3.

W przypadku gdy Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest osobą fizyczną, przed podpisaniem umowy
Wykonawca ten zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeśli prowadzi działalność gospodarczą oraz dowód osobisty.

4.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.

5.

Nie później niż w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu dokumenty („Wyciąg
z świadectwo homologacji") stwierdzające, że oferowany samochód:
1) posiada fabryczną homologację osobową na 9 miejsc ( 8 + kierowca) i dmc do 3,5 tony -„Wyciąg z
świadectwo homologacji" oferowanego samochodu jako osobowego z ilością 9 miejsc i dmc do 3,5 tony,
2) posiada homologację na przystosowanie oferowanego samochodu do przewożenia osoby niepełnosprawnej na
wózku inwalidzkim - „Wyciąg z świadectwa homologacji".
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6. Nieprzedłużenie przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 5,
traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, a wówczas umowa nie zostanie zawarta z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający nie będzie żądać zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
XXII.

Istotne warunki umowy.

1.

Umowa zawarta zostanie z
SIWZ, a zakres świadczenia
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

uwzględnieniem postanowień
Wykonawcy wynikający z

wynikających z treści
umowy będzie tożsamy

niniejszej
z jego

2.

„Wzór Umowy" o wykonanie zamówienia stanowiący Załącznik Nr 6 jest integralną częścią niniejszej SIWZ i
Wykonawca może dołączyć do oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę podpisany lub parafowany
przez Wykonawcę (osobę /osoby/ umocowaną prawnie) egzemplarz „Wzoru Umowy".

3.

Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian do przygotowanego wzoru umowy, a w szczególności, gdy
zmieniłyby one treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te są korzystne
dla Zamawiającego.

XXIII. Środki ochrony prawnej.
1.

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeśli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

2.

Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy przysługuje
odwołanie.

3.

Z uwagi na wartość niniejszego zamówienia, która jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

4.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ww. ustawy, albo w
terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.

6.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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7. Jeżeli
Zamawiający
mimo
takiego
obowiązku
nie
prześle
Wykonawcy
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

zawiadomienia

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
11. Kopię odwołania Zamawiający, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, prześle innym Wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie
art. 180 ust. 2 ww. ustawy.
15. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych dla
tej czynności.
16. Na czynności, o których mowa powyżej w pkt 15, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ww.
ustawy.
17. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej określają przepisy działu VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
XXIV. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów.
1. Oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od momentu ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
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2.

W trakcie prowadzonego postępowania uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu z
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, które mogą być udostępniane po dokonaniu
przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

3.

Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu, w tym również ofert, odbywać się będzie wg
poniższych zasad:
1) osoba zainteresowana, zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o
udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert);
2) Zamawiający, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, ustali
zakres informacji, które mogą być udostępnione;
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępniania,
a także osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty, o czym poinformuje
zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu;
4) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w dni robocze, w
godzinach od 800 do 1400.

4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia

XXV. SIWZ i jej załączniki.
1.

Niniejsza SIWZ jest sporządzona na piętnastu kolejno ponumerowanych stronach.

2.

Do niniejszej SIWZ dołączonych jest 8 załączników, stanowiących jej integralną część:
1) załącznik Nr 1

- „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia";

2) załącznik Nr 2

- „Formularz Ofertowy" - wzór;

3) załącznik Nr 2A - „Opis i Parametry Techniczne Oferowanego Samochodu" - wzór;
4) załącznik Nr 3

- „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu" - wzór;

5) załącznik Nr 4

- „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia" - wzór;

6) załącznik Nr 5

- „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp (dotyczy tylko osób fizycznych)" - wzór;

7) załącznik Nr 6

- „Wzór Umowy".

8) załącznik Nr 7

- „Wykaz wykonanych dostaw" - wzór

ZATWIERDZAM
s. Anna Stawarz
Dyrektor DPS w Lubaczowie
data zatwierdzenia 07. 12. 2012 r.
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