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1. INFORMACJE WPROWADZAJ ACP.
1.1 oŚRoDEK DLA oSoB NIEPń'ŃbSPRAWNYCH

ul. GLIWICKA 366,

43 - 190

MIŁ.S.ERDZiE B'ZE'

MIKoŁoW-BoRoWA WIEŚ

zaptasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetatgu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z29.Ot.2004r._"Pru*o
zamówień publicznych
(Dz' U' z2015 r' poz' 2164 zpoŹn. zm.),'zwanej
dalej ustawą w procedurze właściwejdia
zamowien publicznych o wartościszacunkowei poni'ó;
|rogow określonych w przepisaclr
yy{anych na podstawię ar1. 11 ust. 8 ustawy.
1.2 Przedmiotem postępowania jest zamówienie
na: Dosta wę fabrycznie nowego
samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5t., przystosowanego do
plzewozu osób niep,ełnosprawnych, wyposażonego
w miejsca do kotwiczenia wózków

inwalidzkicho dla oŚRoDKA DLA

BoŻE

osói} xrnpnixóspnewxycH MIŁoSIBRDZIE

w zakresie okreŚlonym w punkcie 2 sIwZ.
'3 Postępowanie zostanie plzeprowadzone na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2OO4r'
P:uy9 zamówieńpub.licznych, przepisów wykonaw czychwydanych
na jej pods tawie oraz
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia.
1'4 W szczegolnie uzasadnionychprzyp.adkach
zu-uiriiącymaprawo zmianytreści
Specyfikacji Istotnych Warunków^Zańowięnia, z wyłącłłnir^kryteriów
oceny ofert oraz
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu
o.!ny i"r''p.ł"ii"l;."ź';;;;^ozenastąpić
1\a1drm czasie, przed' upływem terminu do składania ofęrt. W przypadku wprowa dzenia
takiej zmianv, informacja o tym zostanieni ezwłocznie
p|n)rkururuwszystkim podmiotom,
które pobrały od Zamawiającego Specyfikację
i będzieila nich wiąŻąca.
1:'
YŹr::jlecyfikacji terminy mają następuJ ące znaczenie:
1

a)

.'osRoDEK DLA oSoB NIEPBŁNoSPRAW|{YCH MIŁoSIERDZIE BoŻE

Iub

,,Zamawtający"

- postępowanie prowadzone ptzez Zamawtającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
c) ,,SIWZ'' - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowięnta.
d) ,,Zamowienie'' - naleŻy przez to rozumiea Zamow|ęnie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegołowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
e) ''Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamowrcnia, złoŻy ofertę na
wykonanie Zamowienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
Zamowrcnta.
1 .6 Dane 7'amawlającego:
Nazwa: OSRODEK DLA oSoB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BoŻE'
Adres: ul. GLIWICKA 366,
43 -I9O MIKoŁow-BoRoWA WIEŚ
tęI.l fax 032 23 8 -60 -2I l 322 - 53 -3 5,
NIP:635 183 12 67 REGON:243137570
http /www. borowa-wi e s. pl
e-mai1:wtz_bw@op.pl
Państwo : Polska, Woj ewództwo : Sląskie
Znak Postępowania: I l I0l20I7
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zama:xiającego naleŻy posługiwać się tym znakiem.
2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
2.1. opis przedmiotu zamówięnia: Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego,
fabrycznie nowego samochodu osobowego o DMC 3,51. , liczba sztuk - 1, o liczbie miejsc
9 wtaz z miejscem kierowcy, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
wyposażonego w rampę manualną do wprowadzanla wózków oraz miejsca umozliwiających
kotwiczenie co najmniej dwoch wózków inwalidzkichprzy zachowaniu liczby 9 miejsc w
pojeździe:
b) ,,Postępowanie"

:

'

łącznaltczba miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 8 plus miejsce dla
kierowcy,

'

fotele mocowane na szynach z możliwościąszybkiego demontaŻuiroŻnych konfiguracji
miejsc,

'

miejsca przystosowane do kotwiczenia wózków inwalidzkichprzy zachowaniu liczby
ptzewożonych osób, (docelowe konfiguracje miejsc: 3+3+3)

'

rczl<Ładana

p o

'

r

ampa wewnętrzna mocowana do podło g i z tyŁu pojazdu (opcj onalnie

dno śnikhydrauli

czny wewnęt rzny), do wprowa dzania w ozka inwalidzkie go,

uchwy.t ułatwiający wsiadanie przy drzwiach wejścio\Ąrych rozsuwanych,

Szczegółowe wymaganta dotyczące pojazdu zawarte są w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Pojazdu stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
2'2. Główny Kod CPV: 34.1I'43'00-2 (pojazdy opieki socjalnej)
2.3 Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
2' 4 Zamawiaj ący nie dopusz cza moŻliwo ści składania o fęrt wariantowych
2.5 Zamawiający nie przewiduje mozliwości udzieleniazamowień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3.
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA
3.1Zama-wtający Wymaga' aby Zamowienie zostało wykonane do dnia 15 grudnia 2017r.
3 2 Miej scem wykonan ia Zamowtenia j est siedziba Zamawiaj ące go .
.

WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU ORAZ SPoSoB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH wARUNKow
4'I Zgodnie z art.22Ustawy, o udzielenie Zamowtenia mogą ubiegaó się Wykonawcy'
4.

ktorzy

4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnościlub czynności, jezeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4.I.Ż posiadająntezbędną wiedzę i doświadczenlęoraz potencjał techniczny, atakŻe
dysp onuj ą o sobami zdo lnymi do wykonan ia Zamow lenta;,
4.l.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamowrcnta
4.I.4 nte podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie zart.24 Ustawy PZP.
ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według
formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociuŻby jednego wanrnku, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonaway z postępowania.
4.2 Podstawy wykluczenia.
4.2'1Postawy wykluczenla okreŚlone w ar1' 24 ust 1 Ustawy PZP
4.3 Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aaust i ustawy PZP.
Zamawl'ający dokona oceny spełniania warunków vdziału w postępowaniu na podstawie
zŁoŻonego w/w oŚwiadczenta,jednakze zasttzega sobie prawo do zaŻądania od Wykonawcy
dostarczenia stosownych dokumentów potwtetdzających spełnienie warunków pod rygorem
odrzucenia oferly.
5. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYC

wYKol{AwCY w CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA wARUNKow
OKREŚLONYCH w PUNKCIE 4

5.1 Wykonawcy winni przedstawió oświadczente,l'Ż spełniają warunki określone w Art.2Ż
ust. 1 PZP i nie podlegają wykluczęniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicZnego
na podstawie Art. 24 ust. I PZP.
5'2Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego w celu potwierdzęnla okolicznościo których mowa w Art. 25 ust.
1. pkt 1 Ustawy PZP
5.2.1' W celu wykazania spełnienia warunkow udziału w Postępowaniu, kaŻdy
z Wykonawców powinien przedłoŻyc wraz z ofefią następujące oświadczęnia
i dokumenty:
- aktualny odpis z właŚciwego rejestru albo aktualne zaświadazenle o wpisie do ewidencji
działalnościgospodarczej, jeŻelt odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgŁoszenia do ewidencji działalnoŚci gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczeniaWykonawcy' żę nie za\ega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne lub oŚwiadczenie, ze uzyskał przewtdziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŻenie na ruty zaległyclr płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania
decyĄi właŚciwego organu, zamieszczone w załączniku nr 3 do niniejszego SIWZ.
5.2.2Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzĄących spełnianie ptzez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań okreŚlonychprzez zamawtającego:
- Homologacia M1 na dostarczany pojazd.

INFORMACJA o SPOSOBIE PoROZUMIEWANIA sIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN I DOKUMENTOW.
6.

6.1 Wszelktego rodzaju oświadczenia,wnioski, zawiadomienia, informacje ttp. Zamawiający

i Wykonawcy ptzekazują pisemnie.
6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji drogą pocztową, telefaksem (na numer
wskazany w punkcie 1'6 SIWZ). Zamawlający dopuszczaporcZumiewanie się Wykonawców
zZamawiającym takŻe drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ)
jednakze wszelkie dokumenty winny byĆ przesłane do Zamawlającego takze drogą pocztową
lub faksem, które to uwazane są za skuteczne formy doręczenia korespondencji.
Korespondencję uważa się za zŁoŻoną w terminie , jeŻelijej treśćdotarła do Zamawiającego
prze d upływem terminu i zo staŁa niezwło czni e p otwierd zona na pi Śmie.
7.

oSoBY UPRAWNIONE Do POROZUMIEWANIA sIĘZ WYKONAWCAMI

8.

WADIUM

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Barbara Łukasik,
tel. 032 238 60 2lwew 348 tel.
kom. 048 698 639 055

Nie dotyczy.

Wykonawcy będą ZwIąZanI ofer1ą ptzez okres 30 dni. Bieg terminu związanla ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeft, o którym mowa w punkcie 1 1.1
SIWZ. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu
zw|ąZanla oferlą, ZamawtĄący moŻe zwrocic się do Wykonawców o przedłuzenie tego
terminu o kolejne 30 dni.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawcy zobowtązanl są Zapoznaó się dokładnie z informacj ami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie ZWmaganiami okreŚlonymi w tym dokumencie.
10.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane zprzygotowaniem t złoŻentęm
oferty, ntezaleŻnte od wyniku Postępowania. Zamawiąący w Żadnymprzypadku nie
odpowiada zakoszty poniesione przez Wykonawców w związku zprzygotowaniem i
zŁoŻenięm oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczenztego
tytułu względem Zamawtającego, z zastrzeŻeniem aft. 93 ust' 4 Ustawy.
10.

10.1

10.3 oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą, czy1elną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte,
ponumelowane oraz zaparafowane lub podpisane pIZeZ osobę (osoby) uprawnioną do

występowania w imieniu Wykonawcy (dalej ,,osoby Uprawnione'')' Ewentualne poprawki w
tekście ofeńy muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowanę przez osoby
Uprawnione. Dodatkowo' w przypadku oferly wspólnej, do ofer1y powinno zostac załączone
pełnomocnictwo dla osoby Uprawnionej do reprezentowania podmiotu'
10.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
I0.4.I Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnię Ze wzotęm podanym w ZaŁącznlku
nr 1 do SIWZ.
I 0 4 .Ż D okumenty doty cząc e prze dmi otu Zamow tenia:
a) oświadczenieo spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w Art. 22 ust. I
ustawy z dnia29 stycznia2004 t. Prawo Zamowlen Publicznycń 1oz. U. nr 19 poz. 777 z
pożn' zm.) i nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia
pubiicznego na podstawie Art. 24 ust. 1 w/w ustawy (zaŁączniknt 2).
.

b) szczegoŁowa specyfikacja techniczna oferowanego samocho du, zawletąąca wszystkie
informacje, o których mowa w załącznlku nr 4 (określającaprecyzyjnie m.in. markę, typ,
model i rok produkcji auta wTaZ Zjego fotografiami). Mile widziane jest dołączenie'ao órerty
kart katalogowych oferowanego poj azdu.
I0.4.3 oświadczenia, zawafi'e w jednym lub kilku odrębnych dokumentach orazpodpisane
pIzez osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, Że wypełnia warunki uclziału w
postępowaniu o udzielenie Zamowienia' o których mowa w punkcie 4.1 SIWZ (załączn1k
w2);
10.4.4 ZaŁącznIki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5 SIWZ'
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wyko nu-"r"go ło Usiawy
w sprawie rodzajow dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, jakich może Żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnta 7 kwietnia 2004r.Dz.IJ. Nr 71, poz.645),wystawionych w kraju w ktorym
ma siędzibę lub miejsce Zamleszkania, potwierdzających odpowiednlo, Że:
' nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

'
'

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

nie zalega z uiszczaniem podatków" opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie tra
raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania d,ecyzjtwłaściwegoofganu.
10.5 W przypadku ofer1y składanej pIzęZ konsorcjum , Zamawiający, dokonując oceny, czy
konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną
wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i
finansową członków konsorcjum . W związku Z powyzs Zym, wraz ź ofertączłonkowie
konsorcjum do oferty powinni załączyc dokumenty wskazane w punkcie śprzygotowane
odrębnie w odniesieniu do każdego z członkow konsorcjum. W zakresie dokumentów i
oŚwiadczeń doty czący ch przedmio tu Zamowienia (punkt I O.4.2 powyżej wy star czaj
)
ące
będzie przedłoŻenie wraz z ofeftą jednego kompletu dokumęntów.
I0.6 KaŻdy WykonawcamoŻe przedstawić tylko jedną ofer1ę'
10.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac
ptzekazane w taki sposób, by Zamawiający mogł z łatwoŚcią okręŚlic zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŻenlabędzie traktowany jako zgoda na wiączenie
całościprzekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich
ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
l0.8 ofertę naleŻy umieścic w jednej zapteczętowanej lub w inny trwały sposób
zabezpteczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieptzeŻroczystej koperóie zewnętrznej
oznaczonej napisem: ,roferta na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowegoo dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t., przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, wyposażonego w miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich

dla oŚnooKA DLA osoB |{IEPEŁNoSPRAwNYCH MIŁoSIERDZIE BoŻE* nie otwierac przed dniem 20 pażdziernika20l7roku,
do godz. 12.00".
Na wewnętrznej kopercie naleŻy podaÓ nazwę i adres Wykonawcy, by umozliwić zwrot nie
otwar1ej oferty w ptzypadku dostarczenia jej Zamawtającemu po terminie'

10.9 Wykonawca moŻe wprowadzic zmlany w złoŻonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, Że uczynl' to przed upływem terminu składania ofęrt. Zarowno zmiana jak

i

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.10 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczącychzmiany lub wycofania oferty stosuje się
odpowiednio punkt 10.8 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej nalezy dodatkowo umieścic
zastrzęŻęnte,,ZMIANA OFERTY'' lub,, WYC OF'ANIE OFERTY".
11.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1'1 Termin składania ofert upływa20 pażdziernikaZ017roku' do godz. 11.30''.
ofeńy złoŻonę po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decyduj ącę Znaczenie dla
oceny zachowariapovnryższego terminu ma data i godzinawpływu oferty do Zamawiającego,
1

jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
,1I.2 oferty należy dostarczyc do siedziby Zamawiającego i zaadresowaÓ:

a nie data

o

SRODEK DLA o S oB NIEPEŁNO SPRAWNYCHMIŁO
ul. GLIWICKA 366,

S

IE

RDZIE BoŻE

43 -I9O MIKoŁoW-BoRoWA WIES
1.3 Publicznę otwarcie ofęrt nastąpi w dniu 20 pażdziernika7Dt7 roku, do godz. 12.00'.
w siedzibie Zamawtającego, pok. 82.
1 1.4 informacje ogłoszone w trakcię publicznego otwarcia ofeft zostaną udostępnione
1

nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
12. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
ofer1y zostaną ocenione Zapomocą systemu punktowego, zgodnie zponiŻszymi kryteriami:
a) Cena ofeńowa brutto (podana w polskich złotych z dokładnościądo dwoch liczb po

przecinku)-C-waga80

- G - waga2)
W tym gwarancja wg pod kryteriów (gwarancja jako całośÓ:1.1:
G1 - silnik podzespoły' elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - współczynnik

b) Gwarancja (podana w latach)

0,4

G2 - lakier - współczynnik 0,1
G3 - perforację nadwozia - współczyrrnlk 0,2
G4 - elementy zabudowy - współczynnik 0,3
Punkty zostaną obliczone wg następuj ących wzorów i w następujący sposób
1a) Punkty za kryterium,,Cena brutto lcr' - wartoŚÓ brutto:
Cena brutto oferty najtanszej

C: --__----

--- x

:

80: ilośćpunktów

Cena brutto oferty badanej
1b) Punkty za kryterium ,,Gwarancja lGl" - Suma iloczynu lat gwarancji pod kryteriów i
wskaznika współczynnika
{(G1x0,4)+(G2x0, 1)+(G3x0,2)+(G4x0,3)} gwarancja oferty badanej
---_-_X 20: ilośćpuŃtów
G: -------*
(G
gwarancj
i
x0,4)+(G2x0,
1
x0,2)+(G4x0'3
a
najv'ry
oferty
o
Ższej
{
)+(G3
)}
sumie iloczynu lat gwarancji i wskaŹnika współczynntka
Zanajkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskana1wyŻsząłączną ilośćpunktow Za
wszystkie kryteria wg wzoru:
ł'ączna ilośó punktow: C + G

13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.
14.

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMOWIENIA

14'I Z Wykonawcą, którego oferta zostanie vznanapTzęZ Zamawiającego
zaof'ertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawyfabrycznie
samochodu
"o*.96 do przewozu
osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5i., przystosowanego
osób niepełnosprawnych, wyposażonego w mĘsca do kotwiczenia
wózk"ów inwalidzkich,

dla oŚnoDKA DLA oSoB ltiupnłxoSPRAwNYCH

I4'2 Wraz ze
projekt umowy (załącznlk
.WYo9'1#:[:iŁ:i#"rłIłł-:rcego
nr 5) na wykonanie_ Zamówienia
(dalej ,,Projekt Umowy''). rro;e[t um|wy musi zostać
uzupełniony przęZ Wykonawcę w7Ąącznie zgodnie zę wskazaniami
zawatymi w SIWZ oraz
w Projekcie Umowy, o dane dotyczące Wykónawcy oraz d,ane zawafte
w ofercie. Tak
uzupełniony Projekt
określany jest dalej -l*.*,,Uzupełnionego Projektu Umowy,,.
!-ou'y
14'3 Do ofer1y naleŻy załączyć Uzupełniony Projekt Urno*y, purufJ*ur'y
nakuŻd'ej
stronie przez osoby Uprawnione orazoświadczenie ó gotowości
zawarci aumo' Z
Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Projektu Umowy . Wzor
oświadczenia zawarty
jest w ZaŁącznikunr 1 do SIWZ.

'*Z,

15.

POUCZEI\IE o ŚnooxłCH OCHRONY PRAWNEJ

15' 1 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego
w toku Postępowania araz w
przypadku zaniechaniaptZęZZamawiającego dokoniniaózynności,
ktorych podjęcie
nakazuj ą Z amaw taj ącemu przepi sy plawa' Wykonawc u
Ż" zło Ży Ó p.ot" st.
^o
15'2 Tęrmin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia,
w którym Wykonawc apowzi$
lub mógł powziąc wiadomośćo okolicznoŚciach stanowiących podsiawę jego
wniesienia,
z zasttzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy'
15'3 od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.
odwołanie wnosi się
do Prezesa Urzędu ZamowienPublicznych w tórminie"s dni od
dnia doręczenia
rozstrzygntęcia protestu lub upływu terminu rozsttzygnięcia, informująclednocześnie
Zamawiaj ącego o wniesieniu odwołania.

INFORMACJA o FORMALNOŚCIACH JAKIE POWII\NY ZOSTAC
DOPEŁNIONE Po WYBoRZE OFERTY
16.

KaŻdy z Wykonawców, ktÓry złoŻyŁ ofertę, otrzymazawiadomienie
o wynikach przetargu
wraz znazwą wybranego Wykonawcy.
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarciau-o*y.
reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadac
9'-ouy
ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentow załączonych ao órerty.

17.

ZAŁĄCZNIKI

Następujące zaŁączniki stanowią integralną częśćSIWZ:
Załącznik nr 1: Wzór oferty.
Załączniknr 2: oświadczeniao spełnianiu warunków udziałui nie podleganiu wykluczęniuz
postępowania.
Załącznik nr 3: oświadczenta o braku zobowiązańwobec ZI]S iUrzędu Skarbowego.
Załącznik nr 4 : S zczegółowa Specyfi kacj a Techni czna P oj azdu.
ZałącznIknr 5: Umowa dostawy (projekt)'

Mikołów, dnia l2.l0.20l7

Zatwierdził:

r.

LATOS DARIUSZ
DYREKTOR

oŚRoora oLA osoB NIEPEŁNoSPRAwNYCH
MIŁoSIERDZIEBoŻE

W MIKOŁoWIE _BoRoWEJ WS]

7

Załączniknr l

(pteczęc firmy)

oFERTA CENowA NA DoSTAwĘ FABRYCZNIE |{owEco SAMoCHoDU
oSoBowEGo o DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ Do 3,5t.'
PRZYSTO S owANE G o D o PRZEW ozu o S oB |{IEPEŁNO SPRAWNYCH,
wYPosAZoNEGo w MIEJSCA Do KoTwICZEI.{rA wozrow rNwALrbzKICH, DLA
oŚRoDKA DLA oSÓB NIEPEŁNosPRAwNYCH MIŁoSIERDZIE BoŻEw
MIKoŁowIE
_BOROWEJ
WSI

Ja (My), niŻej podpisany (ni) działając w imieniu i narzecz:
(pełna nazw a wykonawcy)

(adres siedziby wykonawcy)

:l:

Nr

telefonu

REG.N

Nr faxu

e-mail

OFERUJEMY DoSTAWĘ PRZEDMIoTU ZAMoWIENIA ZGODNIE ZE'
SPECYFIKAC JĄ IS To TNYCH WARLINKOW ZAMOWIENIA.

i'

oferujemy dostawę przedmiotu objętego zamówieni emwyszczególnionego
w SIWZ
brutto:
zł Słońie:

Za cenę umowną

2. oświadczam (y), Że ptzedmiot zamówie nta zrealiztyemy w terminie
do dnia
3" oświadczam(y), ze jesteśmy związanininiejszą ofertą ptzęZokres
30 dni od upływu
terminu składania ofert.

4. Oferujemy udzielenie gwarancji na okres
a) na silnik, podzespoły, elementy mechaniczne, elektryQZnę 1ęlektroniczne
b) na lakier - nie krotsząntŻ
c) na perforacj ę nadw ozia - nie krótszą nrz
d) na elementy zabudowy
od daty odbioru końeowego .
5. Autoryzowana stacja obsługi znajduje się w

- nie krotsząniŻ

(adres)

6. oświadczamy, Że zapoznaliŚmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówięnia i nie
wnosimy do niej zasttzeŻen oraz zdobyliŚmy konieczne informacje do przygotowania .
7. oświadcZamy, ze,,projekt umowy'' zawarty w specyfikacji istotnych warunków
zamówieni a został przez nas zaakceptowany i zobowtązujemy się w przypadku wyboru naszej

oferly do zawarcla umowy nawyŻej wymienionych warunkach w miejscu i w terminie
znaczony m pTZęZ zamaw laj ąc e go .
8. oświadcZamy' Żę ofertanie zawieral Zawlęra (właściwepodkreślić)informacji

W

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
koŃurencji. Informacje takie zautarte są w następujących dokumentach:

9. Załączn1kami do niniejszej oferty są:
1)

2)
3)

., dnia

2017 r.

miejsce l' data sporządzenta)

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta wykonawcy)
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Zalączniknr

2

oŚwrłocZENIE

W TRYBIE ART. 22, ust.l

USTAWY PRAwo ZAMOWIBŃ punuCZ|{YCH

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

oświadczam, Że Wykonawca:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ań. 24 ust 1,
ustawy z dniaŻ9
stycznia2))4 r. Prawo zamowienpublicznych ,
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności' jezeli
ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień _ TAKłJIE*
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczęnię orazpotencjał techniczny,
atakże dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia - TAK,ĄtrIE*
- znajdląe się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniĄącej wykonanie zamówienia _

TAKA{IE*
- po

zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia akceptuj jąbez
ę

zastrzeŻen *

-

TAKNIE*

niepotrzębnę skreślió

(miejscowośó)

dnia

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Ż0I7 r.

Załączniknr 3
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, Że
1. Nię zalegamy z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczęnie zdrowotnę do Zakładu
Ubezpteczeń Społecznychl
2.Uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie' odroczenie lub rczłożęnienaruty za\egŁychpłatności'
3. Uzyskaliśmy wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjl' organu podatkowego' ' niepotrzebne skreślić
:

Podpis l upoważntony przedstawiciel Wykonawcy /
o świadczenie Niniej szym o świadczam, Że:
1' Nie zalegamy z opłacaniem podatku do Urzędu Skarbowego',

2' UzyskaIlśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie naruty za|egłych płatności',
3. UzyskaliŚmy wstrzymanię w całościwykonania decyĄi organu podatkowego' 'niepotrzebne skreŚlić

Podpis l upoważnlony przedstawiciel Wykonawcy

/

1Ż

Załączniknr 4
Szczegółowa Specyfi kacj a Techn iczna Poj azdu
opis ogólny
Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego, fabrycznie nowego samochodu
osobowego, liczba sztuk - 1, o liczbie miejsc 9 wraz z miejscem kierowCy, o DMC do 3,5
tony, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposazonego W lampę
manualną do wprowadzaniawózków oraz miejsca umożliwiających kotwicźenie co ńajmniej
trzęch wózków inwalidzkichptzy zachowaniu liczby 9 miejsc w pojeŻdzie:
' łącznaliczba miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niz 8 plus miejsce dla
kierowcy,

'

fotele mocowane na szynach z możliwościąszybkiego demont aŻu i roŻnych konfiguracji
miejsc,

'

miejsca przystosowane do kotwiczenia wózków inwalidzkichprzy zachowaniu 1iczby
ptzewoŻonych osób, (docelowe konfiguracje miejsc: 3+3+3)

'

rczkŁadana

amp a wewnętrzna mo cowana do po dło g i

z tyłu p oj azdu (opc.j onalni e
śnikhydrauliczny wewnęt runy), do wprowa dzanta w o zka inwal i dzki e go,
uchwy't ułatwiający wsiadanie przy drzwtach wejŚcioł\rych rozsuwanych,
r

po dno

'

INFORMACJE PODSTAWOWE
MARKA:
1.

TYP:

ROK PRODUKCJI:
2. SPECY] ]ICZNE SZCZEG)ŁY I STANDARDY TECHNICZNE

L€.

TAKNIE

Silnik min. 1968 cmr

5.

Paliwo: olej napędowy
Moc min. 00 kW max 110 kW
Skrzyn ab egów manualna 6-cio biegowa
Norma em sji spalin Euro 6

6.

Kolor nadwozia:biały

7.

Rozstaw osi min. 3600 - max. 3700 mm
Zbiornlk paliwa o pojemności 75

2.
a

J.

4.

8.

9.
10.
11

12.

1

Wymiary zewnętrzne
Długość5900-6000 mm
SzerokoŚć 2000 - 2100 mm
Wysokośc całkowita 2500 - 2600 mm

13

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21

22.
23.
24.

25.
26.
27.

Ż8.

3.

Koło zapasowe w koszu wtazz zestawem narzędzi i podnośnikiem
Felgi stalowe
Układ hamulcowy hydrauliczny ze wspomaganiem
Hamulce przednie i tylne tarczowe wentylowane
Asystent ruszania ze wzniesienia
Swiatła do jazdy dziennej
Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
Kamera cofania

4 guazdkalŻY
Kierownica wielofunkcyjna
Regulacja kolumny kierownicy w 2 pŁaszczyznach
Klimatyzacja
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Tempomat oraz asystent utrzymałiapasa ruchu
oświętleniestopnia wejściowego w kabinie kierowcy
Uchwyty wejściowe na słupkachD ztyfu po prawej i lewej stronie

ELEMENTY ZABUDOWY

TAKAIIE

29.

System szyn podłogowych na całej długościprzestrzeni pasazerskiej
umożliwiających dowolną konfiguracje siedzeń oraz mocowanie

30.

wózków
inwalidzkich,/układ foteli 3 +3 +3
Kompletny system pasów do mocowania 3 wózków inwalidzkichoraz
osób
przewozonych na wózkach

31.

32.
JJ.

34.

35.

-

Rozkładana rampa wewnętrzna mocowana do podłogi ztyfupojazdu
minimalne
wymagania dot. danych rampy: szerokośó min. 80 cm, długośómin.
220 cm, masa max.
min. 380 kg, wspomagarLa siłownikami
30 kg, udŹwig (nośność)
(opcj onalnie podnośnik
hydrauliczny wewnętrzny), do wprowadz anta wózka inwalidzkiego
Uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drrwiach wejściowych
rozsuwanych
Wysuwany elektrycznie stopień poniŻej drzwi bocznych
przesuwnych (wysokośćod
podłoŻapo rozłoŻeniu 17 - 23 cmw zaleźmościod obciązenia)
Lampa LED nad tylnymi drzwiami doświetlająca rampę podczas
wprowadzania osoby na
wózku inwalidzkim
Radio z CD/MP3 z nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej (min.
4 głośniki)

1Ą

36.
37.
38.

39.
40.

oświetlenie LED przestrzeti pasaŻerskiej (dzierVnoc)
Ogrzewanie postoj owe z rozprowadzeniem (moc minimalna: 2kW)
Klimatyzacj a przesttzeni pasażerskiej montowana pod sufitem
(moc minimalna: 4,5kW )
Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,
Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach, szyby przyciemniane t
uchwyty w części
pasaŻerskiej

4r.
42.
43.
4.

GWARANCJA
44.

45.
46.
47.

Dane w
5.

'

Podsufitka nacaŁej dfugości dachu pojazdu,
Podłoga _ wyłozon a wyl<ładziną antypośIizgową, niepalną, zńezpieczona
antykorozyjnie,
oznakowanie : niepełnosprawni
Okres w
lataeh

Gwarancja na silnik, podzespoĘ, elementy męchaniczne, elektryczne i
e1ektronicznę
orz.maimnięi 2lata
Gwarancja na lakier
orzvnaimniei 3lata
3. Gwarancj a na perforacj ę nadwozia
przrrnaimniei 10lat
Gwarancja na zabudowę i jej elementy
pramaimnięi 2lata
tabeli naleŻy traktowaó jako wymagania minimalne.

WYMAGANIA DODATKOWE:

pojazd musi posiadaó stosowne homologacje _ nie dopuszcza się dostawy pojazdu wykonanego
jako protoĘp, seria próbna lub jako produkcję jednostkową;

'

autoryzowana stacja obsługi musi znajdowaó się na terenie województwa śląskiego

lub nie dalej niż 120 km od siedziby Załnawiającego1

'

wykonawca wyda pojazdwraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją obsługi,
dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji niezbędną do rejestracji pojazdu.

15

Za|ączniknr

5

uMowA DosTAwY (PROJEKT)
ZOI]I. pomiędzy OSRODKIEM DLA oSoB
W dniu
NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BoŻE, z siedzlbą w MIKoŁoWIEBOROWF.J WSI przy ulicy GLIWICKIEJ, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numęIem 0000566902, Regon 243137570' NiP 635 I83 12 6v
Zwanym w dalszej częśctZunawta1ącym - reprezentowanym ptzez
1. DARIUSZA LATOS * DYREKTORA OSRODKA
2. DAMIANA STEFAŃSKIEGO - Z-ce DYREKToRA OSRoDKA
:

a

Zwanym w dalszej częsci umowy Dostawcą

reprezentowanym prZęZ".

zostałazawatta umowa o treści następującej

:

$ 1.
Podstawa zaw ar cta umowy
Podstawą Zawatcta umowy jest wybór oferty Dostawcy o udzielenie zamówienia publicznego
w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletyntę Zamowień Publicznych w dniu

numer

$2

Przedmiot umowy

I. Zamawiający Zamawia a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznte nowego
samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t., przystosowanego do
przewozl osób niepełnosprawnych, wyposazonego w miejsca do kotwiczenia wózków
inwalidzkich, dla OSRODKA DLA oSoB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE

BoŻE'

Ż. Szczegoły i standardy techniezne określaszczegołowa specyfikacja technicznapojazdu
wraz Z wyposazeniem dodatko.łYfil, złoŻonawTaz Z ofertą Dostawcy, spełniająca minimalne
wymagania określone w załączntku nr 4 SIWZ, w ramach postępowania prowadzonego W

trybie przetargu nieograniczonęgo. Znak Postępowania 0Ill0l17
3. Na przedmiot zamówienia Dostawca udziela gwarancjio:

'
'
'
'

na silnik i podzespoły
na lakier

-

'

,

-

na perforację nadwozla

-

na elementy zabudowy -

L6

4. Wymagania dodatkowe:
a) Dostawca zapęwnla. ze samochód posiada stosowne homologacje - nie jest prototypem,
serią próbną lub produkcją jednostkową oraz Że autoryzowana stacja obsługi znajduje się w

(adres)*, w od1egłości
nie większej ntŻ 720 km od siedziby Zamawiającego.
b) Dostawca wyda pojazd wtaz Z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją obsługi,
dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji, niezbędną do rejestracji pojazdu
jako samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t'' przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych' wyposazonego w miejsca do kotwiczenia wózków inwalidzkich,

$3.
Terminy umowne
I. Zamawiąący ustala termin wykonania umowy do dnia 15 grudnia 2017r.
2. Miejsce wykonania umowy - dostawy przedmiotu umowy - siedziba Zamawiającego.

s4.

Uprawnienia Dostawcy
Dostawca oświadcza.ze posiada uprawnienia do wykonywania działalnościobjętej
przedmiotem unowy otaznlezbędną wiedzę i doświadczęnle, potencjał techniczny atakŻe
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy,
s s.
Cena umowna
1. Wartośćprzedmiotu umowy strony ustalają na kwotę
PLN brutto*
*
słownie:
2. C ena Zaw ler a wszystki e ko szty zw iązane z rc a|tzacj ą umowy.

s6.

PłatnoŚci
I. ZapŁata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę VAT z co najmniej
30 dniowym tęrminem płatności,wystawionąprzezDostawcę w dniu dostawy dostarczenia
samochodu do siedziby Zamawiającego.
odbiór nastąpi poprzez protokolarne przekazanie samochodu wraz z dokumentacją
niezbędną do zarejestrowania i uzytkowania pojazdu.

2.Płatnoścnastąpiprze1ewemnakontodostawcywbanku

$7.
Kary umowne:
1. Dostawca zapłaci Zamawtającemu kary umowne
a) za opoźnięnie w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 'ń ceny brutto zakaŻdy
dzten opóŹnienia,
b) za opożnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi
- w wysokości 0,1 oń ceny brutto zakazdy dzięn opóŹnienia liczonego od dnia wyznaczonego
:

na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy ZprzyczynzaleŻnych od Dostawcy
- w wysokości10% ceny brutto

1'.7

l---

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania nazasadach ogólnych, o ile
wartośó faktycznie poniesionychprzez niego szkód przektaczawysokośc naliczonych
i otrzymanych kar umownych.

$8.

Postanowienia końcowe
1. Wszelkię zmiany umowy .oui.magąądla swej wazności formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy
z
dnia 29 sty cznia 20 0 4 t . Prawo zamowięn publicznych.
3' Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla stron.
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