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 Zarząd Dróg i Służby Komunalne w  Czerwionce-Leszczynach 

 

SPECYFIKACJASPECYFIKACJA  
ISTOTNYCHISTOTNYCH  WARUNKÓWWARUNKÓW

ZAMÓWIENIAZAMÓWIENIA

                                     na wykonanie zadania pod nazwą :

„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej”

        

      

 
Zatwierdzam :

Dyrektor ZDiSK  

Czerwionka-Leszczyny, dnia  16.04.2008 r.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Podstawa prawna:  art.  36 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U.  Nr 223  poz.1655 ).

Informacje ogólne :

1. Zamawiający:        
 

Adres Zamawiającego: 44-238 Czerwionka-Leszczyny,   ul. Polna 6
Adres do korespondencji : Zarząd Dróg i Służby Komunalne

                                           44-238 Czerwionka-Leszczyny,ul. Polna 6

telefon: 032/ 42 77 543

032/ 42 72 743  

faks do korespondencji w sprawie zamówienia :      032/  42 77 543 w. 27, 032/ 42 72 743 w. 27  

e-mail :              zdisk@ o2.pl
adres strony internetowej :                         www.  czerwionka-leszczyny.com.pl  

Informacje na temat zamówienia publicznego – nazwa przetargu :

„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej”

2. Tryb udzielenia  zamówienia  :                                           przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia  :   

3.1  Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  z  dostawą  do  siedzby Zarządu  Dróg  i  Służb 

Komunalnych  fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2007. – szt. 1

1. Pojazd będący przedmiotem zamówienia winien spełniać wymagania zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów 

potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub 

warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 203, poz. 1502, z późn. zm.) wraz z załącznikami.

2. Posiadać ważny certyfikat zgodności z normami CE.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV  29.52.26.00 – Koparki, czerparki i ładowarki i maszyny 

górnicze,

4. Pojazd będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać przedstawione poniżej 

wymagania:

http://www.bip.zory.pl/Przetargi/


A) PARAMETRY TECHNICZNE

1. Rok produkcji 2007,

2. Silnik wysokoprężny czterocylindrowy, szesnastozaworowy o mocy min 68 KW,

3. Napęd na obie osie z możliwością wyboru napędu na jedną lub obie osie,

4. Koła o zróżnicowanej wielkości wyposażone w opony radialne,

5. Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, 

6. Dwusekcyjna pompa hydrauliczna, wyporowa,

7. Układ hydrauliczny zapewniający jednoczesne łączenie precyzyjnych 

i równoczesnych ruchów maszyną, z zachowaniem max. mocy i szybkości,

8. Układ hydrauliczny kompensujący drgania układu ładowarkowego w czasie jazdy,

9. Układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub 

prawym kołem tylnego mostu,                                             

10. Skrzynia biegów powershift 4 biegi do przodu i min. 1 bieg do tyłu z możliwością elektro-

hydraulicznego blokowania mechanizmu różnicowego lub system ograniczonego poślizgu 

(LSD- Limited Slip Differentia) na tylnym moście działający w sposób automatyczny,

11. Kabina spełniająca wymogi konstrukcji ochronnej, wygłuszona o dopuszczalnym poziomie 

hałasu 75 db z obrotowym regulowanym fotelem operatora, wyposażona w system 

ogrzewania, wentylacji i filtracji powietrza, drzwi po obu stronach kabiny, uchylne okna 

boczne, otwieraną tylną szybę z wycieraczką, lusterka wsteczne, roleta przeciwsłoneczna

12.  Stabilizatory tylne niezależne wysuwane hydrauliczne z regulacją luzów, z prześwitem min. 

0,35 m,

13.  Ramię koparki teleskopowe o zmiennej długości z możliwością przesuwu bocznego, 

głębokość kopania na wsuniętym ramieniu min.  5,40 m, na wysuniętym min. 5,90 m, siła 

ścinania łyżki nie miniesz niż 6000 kgf, łyżka o pojemności od 0,2 m3 do 0,25 m3 o 

pogłębionym profilu, szerokości min. 600 mm. 

14. Udźwig na ramieniu koparkowym wsuniętym min. 1000 kg; na teleskopie wysuniętym min. 

900 kg,

15.  Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna  o szer. min 2300 mm otwierana z możliwością 

spychania, rozścielania, wyrównywania, ładowania i kopania o pojemności ok. 1 m3 z 

zębami i widłami do palet,

16.  Udźwig na łyżce ładowarkowej na pełną wysokość min. 2500 kg,

17.  Łyżka ładowarkowa – wysokość załadunku min. 3,2 m,

18.  Płynna regulacja zacisku szczęki łyżki ładowarkowej,

19. Halogenowe światła robocze oświetlające miejsce pracy,



20. Błotniki kół przednich,

B) WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1. Łyżka tylna 300 mm,

2. Skrzynka narzędziowa ze standardowym wyposażeniem fabrycznym,

3.  Klucz do kół, 

4. Ciśnieniomierz

C) WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE MASZYNY

1. Instrukcja obsługi w języku polskim,

2. Katalog części zamiennych,

3. Trójkąt ostrzegawczy,

4. Gaśnica,

5. Apteczka,

6. Lampa migowa (żółta)

D) STAN FORMALNO-PRAWNY

1. W pełni udokumentowane legalne pochodzenie,

2. Koparko-ładowarka w pełni przygotowana do użytkowania (pracy), kompletna, sprawna 

technicznie ( wszystkie podzespoły sprawne i kompletne),

3. Koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania 

koparko ładowarki z produkcji seryjnej, której parametry zostały specjalnie zmienione pod 

kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu,  

E) WYMAGANIA DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

1. Gwarancja min. 1 rok,

2. Koparko-ładowarka musi posiadać trwałe i czytelne oznakowanie CE,

3. Gwarant zabezpiecza serwis na terenie Polski w okresie gwarancyjnym, 

4. Miejsce (adres), (w promieniu do 60 km od siedziby Zamawiającego) obsługi serwisowej 

oraz obsługi i napraw gwarancyjnych a także usuwania wad, Wykonawca musi podać w 

ofercie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z innego niż podany w ofercie 

autoryzowanego punktu serwisowego,

6. W okresie gwarancyjnym przystąpienie do naprawy  koparko ładowarki musi nastąpić 

najpóźniej do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia awarii, a zakończenie nastąpi w 

ciągu 14 dni roboczych. W przypadku konieczności przedłużenia czasu naprawy gwarant 

zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia urządzenia zastępczego,



7. Dostawca zapewni przeszkolenie na własny koszt operatora Zamawiającego w zakresie 

budowy i eksploatacji koparko-ładowarki.

Miejsce nieodpłatnej dostawy:

Teren siedziby Zarządu Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach, ul. Polna 6, 
44-238 Czerwionka-Leszczyny. 

4.  Termin wykonania zamówienia

 do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  określone  w  art.  22
ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia ww.  warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez 
Wykonawców, wymienione w p-kcie  6 niniejszej specyfikacji,  zgodnie z formułą spełnia – nie 
spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

6.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Do formularza  oferty  - załącznik Nr 1 - jako dokumenty uzupełniające należy dołączyć 
poniższe oświadczenia lub dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  -  wystawione  nie  wcześniej   niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)  oświadczenie  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  i  spełnianiu   warunków   wynikających 
z  art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2007 r. Nr 223  poz.1655) –wg wzoru-załącznik Nr 3,

3)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  ZUS  lub  KRUS  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega 
z  opłacaniem podatków, opłat  oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne i  społeczne lub 
zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie 
na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania   decyzji  właściwego 
organu  - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej wspólnie (przez konsorcjum), do oferty powinny zostać załączone 



dokumenty wskazane w punkcie 6 ppkt. 1,2,3  przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego 
z członków (konsorcjum). 
Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy (konsorcjum).  

Wykonawcy  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej  składają  dokumenty  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  wykonawczego  do  ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  tj.  rozporządzenia  z  dnia  19  maja  2006  r.  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane ( Dz.U. Nr 87 poz. 605). 

Jeżeli  Wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej , zamiast dokumentów wymienionych wyżej:
-   w pkt.  6 ppkt 1 i  3 niniejszej  SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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 decyzji właściwego organu.

        Dokument, o którym mowa powyżej w lit. a  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w lit. b 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli  w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania  nie  wydaje  się  w/w  dokumentów  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

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

7.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się  z wykonawcami.
Zamawiający  przewiduje  prowadzenie  korespondencji  zawierającej  oświadczenia,  wnioski, 
zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej oraz 
faksem.  W  przypadku  przekazania  faksem  każdorazowo  należy  dokonać  czynności  w  formie 
pisemnej. 

Korespondencję należy  kierować na adres: 

Zarząd Dróg i  Służby Komunalne  w Czerwionce-Leszczynach,  44-238 Czerwionka-Leszczyny  
ul. Polna 6.

telefon: 0 32 42 77 543; 0 32 42 72 743 

faks:     0 32 42 77 543 w. 27 ; 0 32 42 72 743 w. 27

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu Wykonawcy niezwłocznie.

Analogiczna w treści odpowiedź, zgodnie z art.  38 ust.  2 ustawy prawo zamówień publicznych 



z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 ) udzielona będzie 
Wykonawcom,  którzy  pobrali  specyfikację   bezpośrednio  od  Zamawiającego  oraz  będzie  ona 
opublikowana na stronie  www.czerwionka-leszczyny.com.pl 
Osobami:  uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
- w zakresie procedury przetargowej oraz merytorycznej części zamówienia informacji udziela: 
1.Piotr Łuc – Dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 
tel. 032/ 42 77 543 w. 22 w godz. 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku
2. Kazimierz Skuta  –  Kierownik Działu Infrastruktury Drogowej 
tel. 032/ 42 77 543 w. 32  w godz. 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą - 30 dni. 

10. Opis sposobu przygotowania ofert :

1.  Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej,  czytelnie, zgodnie z załączonym formularzem 
ofertowym  (załącznik  nr  1)  w  języku  polskim  i  podpisana  wraz  z  załącznikami  przez 
upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  (Wykonawców),  uprawnionego  do 
reprezentowania firmy na zewnątrz.

2.  Dołączone  do  oferty  dokumenty  muszą  być  aktualne,  mogą  być  przedstawione  w  formie 
oryginału  lub  czytelnej  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

3.   Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

4.  Ofertę  należy  złożyć  w  jednym  egzemplarzu  w  nieprzejrzystej  kopercie  lub  opakowaniu, 
zaadresowaną  do  Zamawiającego  na  adres:  Zarząd  Dróg  i  Służby  Komunalne  w  Czerwionce-
Leszczynach,  44-238  Czerwionka-Leszczyny  ul.  Polna  6  oraz  z  oznaczeniem: „Przetarg 
nieograniczony na zadanie p.n.:  Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki 
kołowej.   Nie  otwierać  przed  29.04.2008 r.  godz.  10.00” -  z  podaniem  nazwy  i  adresu 
Wykonawcy (Wykonawców). 

5.  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.  Jeżeli  Wykonawca  zastrzega  sobie  prawo  utajnienia  dokumentów  stanowiących  tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien  dokładnie 
określić w ofercie - sporządzić wykaz tych dokumentów i tak przygotować ofertę, by uniemożliwić 
wgląd do tych dokumentów pozostałym uczestnikom postępowania.

8. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze “Specyfikacją Istotnych 
Warunków  Zamówienia”  oraz  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być  konieczne  do 

http://www.bip.zory.pl/Przetargi/


przygotowania oferty i podpisania umowy.

9.  Do oferty należy dołączyć w formie załączników :

a) wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty,  o których mowa w pkt. 6 niniejszej 
SIWZ, 
b) parafowany wzór umowy – wg wzoru – załącznik Nr 2,
c) zestawienie porównawcze wymaganych warunków technicznych i minimalnego wyposażenia 
z wyposażeniem i parametrami technicznymi  oferowanej koparko-ładowarki  – wg wzoru – 
załącznik Nr 1 do oferty,
d)  w  przypadku  gdy  Wykonawcy  wspólnie  będą  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  – 
pełnomocnictwo  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

10.  Zamawiający  wykluczy  Wykonawcę  lub  odrzuci  oferty  nie  spełniające  wymagań  niniejszej 
specyfikacji lub postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

11.  Złożenie oferty jest  jednoznaczne z akceptacją w całości  warunków zawartych w niniejszej 
Specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu.

12. Niniejsza Specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  przy  ul.  Polnej  6,  44-238  Czerwionka-
Leszczyny (sekretariat) w terminie do dnia 29.04.2008 r. do godziny 9:30.

2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem 
dostarczenia  przez  pocztę  do  siedziby  Zamawiającego  (  adres  j.w.)  w  terminie  do  dnia 
29.04.2008r.  do godziny 9:30.  

3. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem 
jej złożenia. 

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

5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny 
w dniu 29.04.2008r.  o godz. 10:30

6. Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznym  otwarciu  ofert.  W  przypadku  nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu  ofert,  Zamawiający prześle  Wykonawcy informacje,  o których 
mowa  w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z publicznego otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny (zgodnie z art.3 ust.1 pkt 1 
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach).   

2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, 
jakie wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym również koszty :



- transportu do miejsca odbioru,
- wszelkich załadunków i rozładunków,
- podatek od towarów i usług,
- cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią. 
- inne

3.Skalkulowaną cenę realizacji zamówienia należy wpisać do formularza oferty – załącznik Nr 1.

4. Cena ofertowa  w ofercie musi być podana następująco : 

1) cena  netto (bez VAT)

2) stawka  podatku od towarów i usług (VAT)

3) cena  brutto (z VAT).

5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto (z VAT) podana w ofercie. Cena brutto 
(z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w  złotych polskich w zaokrągleniu 
do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

13.  Opis  kryteriów,  którymi zamawiający  będzie  się  kierował  przy wyborze oferty  wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena                     -  100 %

 Sposób oceny ofert:

Cena:

Za oferowaną cenę brutto maksymalnie można otrzymać 100 pkt.

Tę liczbę punktów ( 100 ) otrzymuje oferta z najniższą ceną brutto. 

Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną wg  poniższego wzoru:

              cena  brutto najniższa

X = ___________________________________________     x  100 %  x 100  

           cena brutto danego oferenta

gdzie:  X  -  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie.

2.  Za  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  uznana  ta  oferta,  która  spełni  wszystkie  wymagania 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzyma największą ilość punktów, 
wyliczoną na podstawie  pkt. 13.1.

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Zamawiający  powiadomi  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  wszystkich  Wykonawców, 
biorących udział w postępowaniu. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce 
podpisania  umowy.  Dokładny  termin  i  miejsce  podpisania  umowy  zostanie  podany  przez 
Zamawiającego w stosownym zawiadomieniu.



2.  Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  Zamawiający  zamieści  informację  na  stronie  internetowej 
i tablicy ogłoszeń.

3.  Umowa zostanie  zawarta  w terminie  nie  krótszym niż  7  dni  od  przekazania  zawiadomienia 
o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  nie  później  jednak  niż  przed  terminem  upływu  okresu 
związania z ofertą. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może jednak zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed 
upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
określonych w złożonej ofercie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli 
zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 
Wykonawca w przypadku wygrania przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy na wykonanie 
zamówienia, wg projektu umowy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,  w terminie  nie 
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i nie 
później niż przed terminem upływu okresu związania z ofertą.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługującej wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
W toku postępowania podmiotom uprawnionym w myśl ustawy - Prawo zamówień publicznych 
służą  środki  ochrony  prawnej  w  przypadkach  i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  –  Prawo 
zamówień publicznych. 

18. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 
Każdy Wykonawca może złożyć  w niniejszym przetargu tylko  jedną ofertę.  Nie dopuszcza  się 
możliwości składania oferty wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty. 

21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

22.  Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia 
w walutach obcych.
Rozliczenia między stronami będą się odbywały wyłącznie w walucie polskiej.



23. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli  Zamawiający przewiduje ich 
zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25.Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Nie przewiduje  się  zamówień uzupełniających,  o  których  mowa w art.67  ust.1  pkt.7 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych.

26.Informacje końcowe 

1. Podwykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy 
podwykonawcom.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy - Prawo 
Zamówień Publicznych).
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w  postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu 
o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  i  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego 
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).
W takim przypadku do oferty należy dołączyć  pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.       
Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.
3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o specyfikacji, 
SIWZ,  należy  pod  tym  pojęciem  rozumieć  postanowienia  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia.
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ustawie, rozumie 
się pod tym pojęciem ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655).

27. Załączniki do SIWZ

Załącznik  Nr  1  –   wzór  oferty  wraz  z  zestawieniem  porównawczym  wymaganych  warunków 
technicznych  i  minimalnego  wyposażenia  z  wyposażeniem  i  parametrami  technicznymi 
oferowanego samochodu osobowego stanowiącym załącznik Nr 1 do oferty,                  

Załącznik Nr 2 -  wzór umowy,

Załącznik  Nr  3  –  wzór  oświadczenia  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  i  spełnieniu  warunków, 
wynikających  z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy  - Prawo zamówień publicznych,
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