PN-17/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwaną dalej
ustawą.
3. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV:
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012),
przystosowanego do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone
przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach
publicznych oraz posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy „Prawo
o ruchu drogowym”, spełniającego wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO
5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.
Wymagania techniczne:
- silnik i skrzynia biegów
- benzynowy, pojemność min. 1,6 l
- moc – min. 140 KM
- skrzynia biegów manualna min. 5-biegowa (pięciostopniowa) oraz bieg wsteczny
- nadwozie
- nadwozie kombi
- przystosowany do przewozu 5 osób
- pojemność bagażnika minimum 500 litrów (przy 2 rzędach siedzeń)
- lakier metalizowany lub perłowy
(srebrny, szary, ciemnoniebieski, granatowy,
ciemnozielony - wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum 1 kolor do
wyboru)
- relingi dachowe
- reflektory przeciwmgielne przednie
- czujnik parkowania tył
- podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane
- opony letnie na felgach aluminiowych, opony zimowe na felgach stalowych
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- systemy zapobiegania blokowaniu kół, kontroli trakcji, zapobiegania poślizgowi kół
napędowych, stabilizacji toru jazdy
- immobiliser i alarm antywłamaniowy, centralny zamek
- chlapacze za kołami tylnymi
- czujnik temperatury zewnętrznej
- wnętrze
- klimatyzacja automatyczna (nie jest wymagana dwustrefowa)
- poduszki powietrzne czołowe i boczne
- fabryczna nawigacja z menu w języku polskim
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-

fotele przednie z pełną regulacją położenia
kierownica wielofunkcyjna z pełną regulacją
komputer pokładowy
radioodtwarzacz z CD MP3
elektrycznie otwierane szyby z przodu i z tyłu
podłokietnik między przednimi siedzeniami
dzielona kanapa tylna
zestaw dla palaczy (zapalniczka i popielniczka)
gwarancja
minimum 36 miesięcy z dopuszczalnym minimalnym limitem 60 000 km na części
mechaniczne
- minimum 6 lat na korozję perforacyjną
- inne
- apteczka spełniająca wymogi Normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki
odblaskowe 4 szt., gaśnica, zapasowy komplet żarówek,
- do samochodu należy dołączyć komplet dokumentów: świadectwo homologacji, instrukcję
obsługi w jęz. Polskim
- w dniu odbioru pojazdu samochód powinien posiadać zapas paliwa w baku taki, aby
wskaźnik wskazywał ½ skali
- Wykonawca zapewni odbiór pojazdu w odległości nie większej niż 50 km od Mikołowa
4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców.
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie przewiduje się.
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
do 21 dni od daty podpisania umowy
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków przez wykonawców:
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności - brak przepisów nakładających obowiązek posiadania
uprawnień;
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu
tego warunku;
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu
tego warunku;
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do
wykonania zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu tego
warunku.
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust.
1 cyt. ustawy.
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Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę
wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę
wspólną.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt
8.2 siwz wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
9.1.1.

aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osoby
fizycznej oświadczenie, że w stosunku do niej nie otwarto likwidacji lub
nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarto
układ zatwierdzony prawomocnym potwierdzeniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej wykonawców powyższe dokumenty składa każdy z wykonawców.
9.2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(wg zał. Nr 2 do siwz).
9.3. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9.3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.1.1 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.
10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania
się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą
za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.
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Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania
faksu.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną
należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres
e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres
e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj potwierdzenia
przeczytania” dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego,
nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie
obciążają wyłącznie wykonawcę.
Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu
dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz,
a przez wykonawcę w ofercie.
Osoba upoważniona - Michał Pienta.
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12. Termin związania ofertą:
30 dni od terminu składania ofert
13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
13.1. formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz) zawierający cenę ryczałtową i wszystkie
żądane informacje dotyczące oferowanego samochodu.
W przypadku gdy wykonawca posłuży się innymi jednostkami miary niż
wymagane w formularzu oferty zamawiający dokona ich przeliczenia na jednostki
wymagane w formularzu oferty.
13.2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2, 2a
do siwz)
13.3. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 9 siwz.
13.4. informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom (zał. Nr 3 do siwz).
13.5. dokumentów, o których mowa w pkt 10 siwz, potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/
do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo.
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Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN-17/2012 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji
2011 lub 2012), przystosowanego do przewozu 5 osób.
Nie otwierać przed 20.07.2012 r. godz. 13.00.”
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie
później niż do dnia 20.07.2012 r. do godz. 12.00 w przypadku przesyłek pocztowych
należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia
przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2012 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Mikołów,
Rynek 16, pok. 34.
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
15.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
oferty” stanowiącym załącznik Nr 1 do siwz.
15.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych
polskich cyfrowo, z wyodrębnieniem podatku Vat, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
15.3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, zysk
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek
Vat.
15.4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie
upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak aby wyliczona cena
za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania
przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
Stawka podatku VAT: 23%
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
16.1. Kryteria oceny ofert:
16.1. 1. Cena – max 80 pkt
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną
przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa w kryterium cena oferty.
CN
------- x 80 pkt
CO

=

........... pkt

wyjaśnienia:
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CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty ocenianej
16.1. 2. Zużycie energii – max 10 pkt
Oferta o najniższej wartości zużycia energii (MJ/km) uzyska największa liczbę punktów.
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium zużycie energii.
ZEN
------ x 10 pkt
ZEO

=

...........pkt

wyjaśnienia:
ZEN - oferta z najniższą wartością zużycia energii
ZEO - wartość zużycia energii pojazdu z oferty badanej
Wartość zużycia energii zostanie obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z 10.05.2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych jako iloczyn zużycia
paliwa (I/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) podanego przez Wykonawcę
w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 32 MJ/I.
16.1. 3. Emisja dwutlenku węgla – max 5 pkt
Oferta o najniższej emisji dwutlenku węgla (g/km) uzyska największa liczbę punktów,
pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona
wg wzoru
podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium
emisja dwutlenku węgla.
DWN
-------- x 5 pkt
DWO

=

...........pkt

wyjaśnienia:
DWN - oferta z najniższą wartością emisji dwutlenku węgla
DWO - wartość emisji dwutlenku węgla pojazdu z oferty badanej
Wartość emisji dwutlenku węgla wyrażona w (g/km) w cyklu łączonym /(wartość
uśredniona) musi być podana w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z 10.05.2011 w sprawie innych niż cena obowiązkowych
kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.
16.1. 4. Emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów
– max 5 pkt
Oferta o najniższej emisji zanieczyszczeń wyrażonej w (g/km) uzyska największa liczbę
punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów zostanie wyliczona wg
wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty
w kryterium emisja zanieczyszczeń.
EZN
-------- x 5 pkt
EZO

=

........... pkt
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wyjaśnienia:
EZN - oferta z najniższą łączną wartością emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu,
cząstek stałych oraz węglowodorów
EZO - łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów pojazdu z oferty badanej
Suma wartości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz
węglowodorów (g/km) musi być podana w ofercie przez Wykonawcę zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 10.05.2011 w sprawie innych niż cena
obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień
publicznych.
16.2. Liczba punktów przyznana każdej z ofert stanowić będzie sumę punktów
obliczonych w zakresie każdego z wyżej podanych kryteriów.
Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów sumarycznych.
Oferta może otrzymać łącznie max 100 pkt (80 + 10 + 5 + 5).
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
O ile wykonawca nie poda w ofercie jakiejkolwiek z wymaganych informacji
zamawiający odrzuci taką ofertę ze względu na niezgodność treści oferty z treścią
siwz. Taki sam skutek będzie następstwem podania przez wykonawcę wartości
0,00 lub „-”
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.
Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
Urzędu Miasta Mikołowa.
Wybrany wykonawca, nie później niż w terminie 3 dni od przesłania informacji
o wyborze oferty przedstawia Zamawiającemu propozycję barwy lakieru nadwozia lakier metalizowany lub perłowy (srebrny, szary, ciemnoniebieski, granatowy, ciemnozielony
- wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum 1 kolor do wyboru)
W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony
w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym
rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego
do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych
w załączonym projekcie umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt.
ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94
ust 1 cyt. ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki
pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej
współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji.
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20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
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.
Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*) .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Adres

Fax .........................................................., Telefon ...........................................,
Adres e-mail ………………………………............
Kod CPV:
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012), przystosowanego
do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych oraz posiadającego homologację
wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, spełniającego wymogi – minimum
Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.

Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę ryczałtową:
netto: ............................................................................................. zł
należny podatek VAT (23%): .......................................................... zł
brutto: ...............................................................................................zł
Informacje na temat oferowanego samochodu
Marka: ...................................................., Typ:

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

Model: ...................................................., Pojemność silnika: ............................... (l),
Moc:

.......................................... (KM), Pojemność bagażnika ...........................(l)

Zużycie paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona): ........................................ (l/km)
Wielkość emisji dwutlenku węgla:

........................................ (g/km)

Wielkość łączna emisji tlenków azotu,
cząstek stałych, węglowodorów:

........................................ (g/km)

1. Oświadczamy, że pozostałe parametry oferowanego samochodu spełniają wymagania wymienione w pkt 3
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pkt II.1.3. ogłoszenia
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. 30 dni.

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik
wykonawców.

PN-17/2012
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca (*) ...........................................................................................................
.................................................................................................................................
Kod CPV:
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012),
przystosowanego do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone przez
obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych
oraz posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy „Prawo
o ruchu drogowym”, spełniającego wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO
5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.
1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki
udziału w postępowaniu.
2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1
cyt. ustawy.
2.1. W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną oświadczam dodatkowo, że
w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że
po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majątku upadłego.

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie podpisuje
pełnomocnik wykonawców.

PN-17/2012
Załącznik nr 2a
OŚWIADCZENIE
OSOBY FIZYCZNEJ

Kod CPV:
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012),
przystosowanego do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone przez
obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych
oraz posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy „Prawo
o ruchu drogowym”, spełniającego wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO
5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.
Ja

...................................................................................................................................
(Imię i nazwisko)

oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości,
chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majątku upadłego.

.................................................
miejscowość i data

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

PN-17/2012
Załącznik nr 3

Informacja
o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Lp.

Część zamówienia, której wykonanie
wykonawca powierzy podwykonawcom

OŚWIADCZENIE
1.

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych
z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec
zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne
działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia
finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy.

.................................................
miejscowość i data

..…………...……………………
pieczątka i podpis wykonawcy

PN - 17/2012
wzór umowy

UMOWA
zawarta w dniu .................. 2012 r., w Mikołowie, pomiędzy:
Gminą Mikołów, Rynek 16, reprezentowaną przez
Burmistrza Mikołowa – dr inż. Marka Balcera
zwaną dalej Zamawiającym
a
................................................................................z siedzibą w .................................
przy ul. . .................................
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w oparciu
o przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie:
Kod CPV:
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012),
przystosowanego do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone
przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach
publicznych oraz posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”, spełniającego wymogi – minimum Dyrektywy CEE EURO
5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.
Wymagania techniczne:
- silnik i skrzynia biegów
- benzynowy, pojemność min. 1,6 l
- moc – min. 140 KM
- skrzynia biegów manualna min. 5-biegowa (pięciostopniowa) oraz bieg wsteczny
- nadwozie
- nadwozie kombi
- przystosowany do przewozu 5 osób
- pojemność bagażnika minimum 500 litrów (przy 2 rzędach siedzeń)
- lakier metalizowany lub perłowy
(srebrny, szary, ciemnoniebieski, granatowy,
ciemnozielony - wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum 1 kolor do
wyboru)
- relingi dachowe
- reflektory przeciwmgielne przednie
- czujnik parkowania tył
- podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane
- opony letnie na felgach aluminiowych, opony zimowe na felgach stalowych
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- systemy zapobiegania blokowaniu kół, kontroli trakcji, zapobiegania poślizgowi kół
napędowych, stabilizacji toru jazdy
- immobiliser i alarm antywłamaniowy, centralny zamek
- chlapacze za kołami tylnymi
- czujnik temperatury zewnętrznej
- wnętrze
- klimatyzacja automatyczna (nie jest wymagana dwustrefowa)
- poduszki powietrzne czołowe i boczne
- fabryczna nawigacja z menu w języku polskim
- fotele przednie z pełną regulacją położenia
- kierownica wielofunkcyjna z pełną regulacją
- komputer pokładowy
1

-

radioodtwarzacz z CD MP3
elektrycznie otwierane szyby z przodu i z tyłu
podłokietnik między przednimi siedzeniami
dzielona kanapa tylna
zestaw dla palaczy (zapalniczka i popielniczka)
gwarancja
minimum 36 miesięcy z dopuszczalnym minimalnym limitem 60 000 km na części
mechaniczne
- minimum 6 lat na korozję perforacyjną
- inne
- apteczka spełniająca wymogi Normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki
odblaskowe 4 szt., gaśnica, zapasowy komplet żarówek,
- do samochodu należy dołączyć komplet dokumentów: świadectwo homologacji,
instrukcję obsługi w jęz. Polskim
- w dniu odbioru pojazdu samochód powinien posiadać zapas paliwa w baku taki, aby
wskaźnik wskazywał ½ skali
- Wykonawca zapewni odbiór pojazdu w odległości nie większej niż 50 km od Mikołowa

§2
1. Strony ustaliły umowną wartość przedmiotu dostawy określonego w § 1 na kwotę
netto: ............................................... zł
podatek VAT: ……………………….. zł
brutto:............................................... zł
słownie:..............................................................................................................zł
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie niezmienne do końca umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizacje przedmiotu
umowy.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek Vat.
§3
1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zapewni odbiór pojazdu w odległości nie większej niż 50 km od Mikołowa
§4
1. Wykonawca wystawi fakturę po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru.
2. Termin płatności faktury - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
§5
1. Okres gwarancji na samochód wynosi – na części mechaniczne minimum 36
miesięcy z dopuszczalnym minimalnym limitem 60 000 km,
na korozję
perforacyjną minimum 6 lat począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje w dniu odbioru samochodu.
3. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od
dnia dostarczenia pojazdu do serwisu, w przypadku przedłużenia terminu naprawy
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Wykonawca
zobowiązany
jest
zagwarantować
o parametrach nie gorszych od naprawianego.

samochód

zastępczy

4. W przypadku braku pojazdu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do
pokrycia kosztów wynajmu pojazdu poniesionych przez Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w § 1 w wysokości 1%
wynagrodzenia netto ustalonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od
terminu ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.
b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on
odpowiedzialność - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 2
ust. 1 umowy.
Należność z tytułu kar zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie
od umowy ze swojej winy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego
w § 2, za wyjątkiem przypadków określonych w art.145 Ustawy „Prawo
Zamówień Publicznych”.
3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.
§7
Wszelkie nieistotne zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają
formy pisemnej i zgody obu stron, zmiany istotne nie są dopuszczalne, zgodnie z art.
144 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
§8
Osobą upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego jest Pan Michał
Pienta.
§9
Przeniesienie wierzytelności w trybie art. 509 K.C. wymaga pisemnej zgody
zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 11
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygniecie właściwego dla Zamawiającego Sądu powszechnego.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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