Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Dostawa samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów kat. C i C+E
prawa jazdy"
I.
Zamawiający:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 7,
tel. (016) 675 06 58, fax: (016) 675 06 58
e-mail: kontakt@wordprzemysl.pl
adres strony internetowej: www.wordprzemysl.pl
NIP: 795 21 46 223
REGON: 650960432
Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.) — zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych, w skrócie:
„ustawa Pzp", o ustalonej wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w:
 Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.11.2018r., pod nr 648268-N-2018
 w BIP-ie Zamawiającego,
 na stronie internetowej Zamawiającego www.wordprzemysl.pl w zakładce Przetargi,
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
III.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Przemyślu samochodu ciężarowego (dalej zwanego: „samochód"), przystosowanego do
przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii C
i C+E, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej SIWZ, szczególnie
w załączniku nr 1 do SIWZ i do umowy przeznaczonego do egzaminowania na kat. C i C+E prawa
jazdy oraz do użytku służbowego Zamawiającego.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 34133000-8 — pojazdy ciężarowe z przyczepą
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczony samochód stanowiący przedmiot
zamówienia udzielił gwarancji podstawowej bez limitu kilometrów, o której mowa w części XVII
ust. 1 pkt 2) SIWZ, w okresie wskazanym w ofercie, jednak nie krótszym niż 36 miesięcy i nie
dłuższym niż 72 miesiące, oraz gwarancji dodatkowej na perforację korozyjną i powłoki malarskie
samochodu, w okresie wskazanym w ofercie, jednak nie krótszym niż 120 miesięcy.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis samochodu stanowiącego
przedmiot zamówienia, w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

IV.

Miejsce i termin dostawy przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód stanowiący przedmiot zamówienia do siedziby
Zamawiającego — tj. do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, ul.
Topolowa 7 i wydać go Zamawiającemu w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż
do 90 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy
samochodu, z co najmniej 5 — dniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod nr 16 675 06 58, za
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pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wordprzemysl.pl lub faksu pod nr
16 6750658
3. Dostawa samochodu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wszelkie koszty dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego i jego wydania ponosi
Wykonawca.
5. Samochód musi spełniać wszystkie wymogi Zamawiającego wskazane w SIWZ, w szczególności
w załączniku nr 1 do SIWZ i do umowy.
6. Najpóźniej w dniu wydania samochodu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne
dokumenty dopuszczające samochód do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację
i eksploatację. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z samochodem, co
najmniej:
a) 2 komplety kluczyków i kompletną dokumentację w języku polskim, zawierającą:
b) kartę pojazdu,
c) dokument gwarancyjny samochodu, określający szczegółowe warunki gwarancji
samochodu
d) zaświadczenie o przeprowadzonym z wynikiem pozytywnym dodatkowym badaniu
technicznym przystosowania pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania kandydatów na
kierowców, wystawionym przez odpowiedni podmiot,
e) instrukcję obsługi samochodu i wyposażenia,
f) wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu/ świadectwo zgodności WE pojazdu,
g) książkę przeglądów serwisowych.
7. Dostawa i odbiór samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do umowy.
8. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony samochód nie spełnia
wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ i w umowie, Wykonawca
zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub dostarczenia nowego samochodu — zgodnego
z wymaganiami Zamawiającego, w terminie do 14 dni, licząc od dnia sporządzenia protokołu
zdawczo-odbiorczego wskazującego braki lub nieprawidłowości w dostarczonym samochodzie,
ujawnione podczas jego odbioru, lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie, jednak nie
później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1.
9. Za termin dostawy samochodu przyjmuje się dzień podpisania przez Strony protokołu
zdawczo-odbiorczego samochodu, bez zastrzeżeń.
10. Podpisany bez uwag przez obie Strony protokół odbioru samochodu stanowić będzie dowód
przekazania przedmiotu zamówienia w stanie przydatnym do umówionego użytku.
Warunki udziału w postępowaniu:

V.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty
te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Lp.
1

Warunki udziału w postępowaniu
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
dokumentów wyszczególnionych w części VII SIWZ, na zasadzie spełnialnie spełnia.
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2

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiadają doświadczenie
zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanie minimum jednego podobnego zamówienia — tj.
dostawy przynajmniej jednego samochodu ciężarowego o wartości co najmniej
złożonej oferty brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
dokumentów wyszczególnionych w części VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. wykonawcy posiadający odpowiednie
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż kwota
oferty brutto.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
dokumentów wyszczególnionych w części VII SIWZ, na zasadzie spełnialnie spełnia.

VI.

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępow ania:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia również Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.2017.1508 j.t.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe (Dz. U. 2016.2171
3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 pkt 1 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 współpracę 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.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody, o których mowa w ust. 4 za
wystarczające.
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6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzaiacych spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Do oferty, którą należy złożyć w formie oryginału (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2
do SIWZ), w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w
postępowaniu
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Forma dokumentu: oryginał.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp:
Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Forma dokumentu: oryginał.

3. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w_pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
6. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
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Lp.

Wymagany dokument

1.

Wykaz dostaw
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
Forma dokumentu:



Wykaz dostaw— oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie — oryginał
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia — na sumę gwarancyjną wartości co najmniej złożonej oferty brutto.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
należy przedłożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

2

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.
Zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków — wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
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tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
3

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne — wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

4

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2), Wykonawca składa
następujące dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) ppkt. 1 Wykonawca składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

2

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2) ppkt 2-4 Wykonawca składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że:
a.

)Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
b. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów,
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, z uwzględnieniem terminów ich ważności.
c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
8. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów
ze wskazaniem nazw i adresów poszczególnych stacji, zlokalizowanych w odległości nie większej_
niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli
Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 j.t.poźn.zm).
11. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania
dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
13. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące
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Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż ww. oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego
z nich.
15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
16. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii.
17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. 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 pkt 1 ustawy Pzp. W tym
celu Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów, o których mowa w części VII ust. 6 pkt 2) SIWZ.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w części VII ust. 1 SIWZ.
6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
1.
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jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową
potwierdzającą spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V
niniejszej SIWZ.

IX.

Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia
Podwykonawcom:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w części VII ust. 1 SIWZ.
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Za działania i/lub zaniechania
Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i/lub zaniechania.
X.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. 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.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk
oświadczenia, o któr ym mowa w części V II ust. 1 niniej szej SIWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. Każdy z Wykonawców musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W odniesieniu do wymogów
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną zdolność
techniczną lub zawodową oraz łączną sytuację ekonomiczną lub finansową.
XI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:

1.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 j.t.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W postępowaniu oświadczenia, w tym oświadczenie, o którym mowa w części VII ust. 1 niniejszej
SIWZ, składa się w formie pisemnej.

2.

3.
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4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 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. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego www.wordprzemysl.pl
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Ponieważ Specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, Zamawiający zamieści zmodyfikowaną treść SIWZ także na tej stronie. Na stronie
internetowej będą również publikowane na bieżąco wszystkie inne informacje i dokumenty
związane z prowadzonym postępowaniem, dlatego Wykonawcy, zobowiązani są we własnym
zakresie do śledzenia wszelkich zmian związanych z prowadzonym postępowaniem.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, będą wiążące przy
składaniu ofert.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, na której udostępnia SIWZ.
10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami uzyskuje się nieodpłatnie:
osobiście — w sekretariacie WORD, I piętro w budynku WORD w Przemyśl, ul. Topolowa 7,
lub pobierając ze strony internetowej Zamawiającego www.wordprzemysl.ires.pl na której jej treść
wraz z załącznikami jest udostępniona w zakładce Przetargi.
11. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Krzysztof Dziobek tel. 607876562, w
godz. 735 — 1530

XII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 6.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej
uznaje się za prawidłowo wniesione jeżeli pełna kwota wadium wpłynie na rachunek
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: 13 8642
1155 2015 1501 6814 0001 z dopiskiem: „WADIUM w przetargu na dostawę samochodu
ciężarowego, przystosowanego do przeprowadzania egzaminów kat. C i C+E prawa jazdy".
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w siedzibie
Zamawiającego (sekretariat I piętro), przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.
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7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26. Ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIII. Termin związania ofertą:
1.
2.
3.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty:
1. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i podać tylko jedną cenę wykonania przedmiotu
zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
alternatywy cen powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Treść oferty musi być zgodna z przepisami ustawy Pzp oraz musi odpowiadać wymaganiom
określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej SIWZ, tj. musi zawierać treść określoną w formularzu.
5. Oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być sporządzona w języku
polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką oraz podpisana
przez osobę (-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.
6. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów
rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione,
figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich
dekompletację. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana lub podpisana przez
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osobę{-y} uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszelkie zmiany lub poprawki
w ofercie muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę(-y} uprawnioną(-e} —w
przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny, niż określony
w SIWZ, sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
9. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, posiadającym oznaczenie, nazwę
i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę postępowania o zamówienie
publiczne: „ Oferta na dostawę samochodu ciężarowego dla WORD w Przemyślu. Nie otwierać
przed godz. 10.15 dnia 05.12.2018r.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają
zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, tj. w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu,
oznakowanym zgodnie z ust. 9, z dopiskiem „zmiana oferty" lub „wycofanie oferty".
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503
j .t. ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne
bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich
odtajnieniem.
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu ul. Topolowa 7, w
sekretariacie (I piętro), w terminie do dnia 05.12.2018r.do godz. 10.00.
2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.12.2018r. o godz. 10.15(I piętro, sala
konferencyjna).
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
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XVI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Zamawiający wymaga, by cena oferowana za realizację przedmiotu zamówienia została
przedstawiona w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania oraz warunki określone w niniejszej SIWZ oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie —
do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w walucie PLN.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) CENA OFERTY (w PLN brutto) — waga: 60
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „cena oferty" wynosi 60.
Do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany następujący wzór:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
x 100 pkt x 60%
Cena oferty ocenianej
2) OKRES GWARANCJI PODSTAWOWEJ BEZ LIMITU KILOMETRÓW
(w pełnych miesiącach) — waga: 20%
Przez „okres gwarancji podstawowej bez limitu kilometrów" rozumie się gwarancję
bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z wad produkcyjnych samochodu,
ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji podstawowej.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium „okres gwarancji podstawowej"
wynosi 20. Do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

Okres gwarancji podstawowej w ofercie ocenianej
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 20%
Max oceniany przez Zamawiającego okres gwarancji podstawowej — tj. 72 miesiące
a) Minimalny okres gwarancji podstawowej bez limitu kilometrów (dalej: „gwarancja"), jaki może
zaoferować Wykonawca wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji
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podstawowej krótszy od minimalnego, albo nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji, Zamawiający
odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SIWZ.
b) Maksymalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 72 miesiące. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy od maksymalnego, Zamawiający uzna,
że Wykonawca zaoferował maksymalny okres gwarancji, tj. 72 miesiące.
c) Okres gwarancji podstawowej i gwarancji dodatkowej rozpoczyna się automatycznie z dniem
dostarczenia i odbioru przez Zamawiającego przedmiotu przetargu, potwierdzonego podpisaniem
przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
d) Szczególne postanowienia dotyczące udzielanej gwarancji zawiera dokument gwarancyjny (np.
karta gwarancyjna), z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności zapisów ww. dokumentu
gwarancyjnego z umową, pierwszeństwo ma umowa, chyba że zapis dokumentu gwarancyjnego jest
dla Zamawiającego korzystniejszy.
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezwłocznego wykonania napraw gwarancyjnych
samochodu, jednak w terminie nie dłuższym, niż 7 dni, od chwili zgłoszenia usterki.
O Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt, bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów, chyba że wymieni dostarczony samochód na nowy, tej samej
marki i typu, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi
przedmiotu zamówienia stanowiącemu załącznik nr 1 do SIWZ i do umowy.
3) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA — waga: 20%
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „termin realizacji zamówienia"
wynosi 20. Do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany następujący wzór:
Najkrótszy oferowany termin realizacji zamówienia
x 100 pkt x 20%
Termin realizacji zamówienia w ofercie ocenianej
a) Termin realizacji zamówienia (dostawy samochodu) powinien być podany w dniach, przy czym
maksymalnie może on wynosić 90 dni od dnia zawarcia umowy.
b) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 90 dni,
oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
2. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej
oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z ilością uzyskanych punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) 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.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Dostawa samochodu ciężarowego przystosowanego do przeprowadzania egzaminów kat. C i C+E
prawa jazdy"
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017.847 j.t.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Za mawiający może zwrócić się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

XVIII. Udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej
kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający pisemnie poinformuje wszystkich
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na
stronie internetowej www.wordprzemysl.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7
ustawy Pzp.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. W dniu podpisania umowy, osoba
podpisująca umowę ma udokumentować swoje upoważnienie do podpisania umowy.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
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regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3
ustawy Pzp.
XX. Istotne dla Stron postanowienia, które zastana wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści przedłożonej oferty w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia — ze
względu na działanie siły wyższej. Pod pojęciem „siły wyższej" rozumie się zdarzenie lub połączenie
zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie
mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku przez
Stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem.
6. Przedłużenie terminu może nastąpić wyłącznie o faktyczny okres trwania okoliczności uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, spowodowanych działaniem siły wyższej.
7. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest, aby ich
konsekwencją było zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 nie stanowi bezwzględnego zobowiązania
Zamawiającego do dokonania zmiany umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
9. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 będą dokonywane z zachowaniem formy pisemnej —
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
10. Strony zobowiązują się do bieżącego wzajemnego informowania się o zaistnieniu zmian
o charakterze nieistotnym, w szczególności o:
1) zmianie osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń dot. wad przedmiotu umowy
objętych gwarancją i obsługi Zamawiającego w tym zakresie,
2) zmianie adresów stron umowy,
3) zmianie osób odpowiedzialnych za realizację umowy.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
1.

2.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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XXIII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy:








Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. 2017, poz. 1579),
a w sprawach nieuregulowanych przepisami Pzp, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny (t j. Dz. U. 2017. 459), nadto przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie
Pzp, w szczególności:
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26
lipca 2016 r. (Dz.U. 2016, poz.1126),
➢ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2254),
 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2015.2263).
 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż
cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów
zamówień publicznych (Dz. U. 2011.96.559).
Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t j. Dz. U. 2017, poz. 978).
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 128).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016, poz. 232 z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2016, poz. 2022).

XXIV. Dodatkowe informacje:

Zamawiający:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nie dopuszcza składania ofert częściowych,
nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
nie przewiduje aukcji elektronicznej,
nie przeprowadza dialogu technicznego przed rozpoczęciem postępowania,
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Załączniki do SIWZ:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór Formularza ofertowego.
3. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
4. Wzór Wykazu dostaw.
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5. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
6. Wzór u mo wy.
7. Wzór nadruku z reklamą Zamawiającego - boczne powierzchnie skrzyni ładunkowej.
8. Wzór nadruku z reklamą Zamawiającego - tylna powierzchnia skrzyni ładunkowej.
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