SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„ ZAKUP SAMOCHODU BUS 9 – osobowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych”

Zamawiający:

SPECJALNY OSRODEK WYCHOWAWCZY NR 2
ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP.
37-500 JAROSŁAW, UL. KS. LISIŃSKIEGO 7

Jarosław listopad 2008 r.

1. Zamawiający -

SPECJALNY OSRODEK WYCHOWAWCZY NR 2
ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP.
37-500 JAROSŁAW, UL. KS. LISIŃSKIEGO 7

Prowadzący postępowanie: Administracja - 37-500 JAROSŁAW, UL. KS. LISIŃSKIEGO 7
2.-Rodzaj zamówienia - dostawa
3 Tryb zamówienia

- przetarg nieograniczony

prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2007 r. Nr
223, poz. 1655) zwanej dalej PZP.
4.-Przedmiot zamówienia:

„ ZAKUP SAMOCHODU BUS 9 – osobowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych”
5.. Zakres zamówienia i warunki realizacji zamówienia.
USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA TECHNICZNE I WYMAGANE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Wyszczególnienie

Opis

rodzaj silnika - wysokoprężny z doładowaniem
Silnik musi spełniać normę emisji substancji szkodliwych EURO 4 lub
późniejszą
moc silnika minimum. 100 KM
skrzynia biegów manualna min. 5 biegów
układ hamulcowy- przód tarczowy wentylowany, tył tarczowy
system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego zapobiegająca
poślizgowi napędzanego koła tracącego przyczepność podczas ruszania

wymagane
wymagane

system kontroli trakcji:
- zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie
momentu obrotowego przekazywanego przez silnik w czasie jazdy,

wymagany

wymagane
wymagana
wymagany
wymagany
wymagane

- zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania
silnikiem,
9.
10
11
12.
13.
14.
15.

- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania
wspomaganie układu kierowniczego
Klimatyzacja z dodatkowym ogrzewaniem w przestrzeni pasażerskoładunkowej
Ogrzewanie nawiew szyby, drugi wymiennik ciepła umieszczony z tyłu
dogrzewacz zwiększający wydajność cieplną i skracający czas pracy
zimnego silnika
regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera/ów w zależności od
ilości przednich foteli
fotel kierowcy z regulacją

wymagane
wymagana
wymagane
wymagane
wymagana
wymagane
wymagane

przedni fotel pasażera ze schowkiem na pasy mocujące lub schowek
w innym miejscu pojazdu.
osłony nadkoli przód/tył, „chlapacze" przód/tył
wszystkie szyby termoizolacyjne
szyby przyciemniane w części pasażerskiej i bagażowej (/
Drzwi tylne skrzydełkowe z oknami i wew. klamką, wycieraczką szyby
i spryskiwaczem
drzwi boczne prawe przesuwne, stopień wejściowy wewnątrz
z oświetleniem
dwa rzędy foteli po trzy miejsca lub dwa rzędy kanap trzymiejscowych wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

wymagane

23.
24.
25.
26.
27,
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ilość miejsc siedzących szt. 8 + 1
ogumienie letnie na felgach stalowych min. 16 cali + kołpaki
pełnowymiarowe koło zapasowe
tapicerka w części osobowej
fabryczne wykończenie sklejką /lub tapicerka /przestrzeni bagażowej
zagłówki z regulacją wysokości
podłoga z wykładziną antypoślizgową
trzecie światło "STOP"
centralny zamek na pilota
blokada uruchomienia (immobilaiser)
Autoalarm
radioodbiornik z odtwarzaczem CD, MP3
antena radiowa w szybie przedniej lub innym miejscu
oświetlenie wewnętrzne
uchwyty do mocowania ładunku w /przestrzeni bagażowej/ min. 4 szt.
Przystosowanie do przewiezienia osoby niepełnosprawnej+ najazdy
(możliwość przewiezienia min. 6 osób z kierowcą wraz z osobą
niepełnosprawną) - komplet pasów do mocowania jednego wózka
inwalidzkiego do szyn, szyny wzdłuż mocujące 1 wózek inwalidzki w
podłodze pojazdu, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na
wózku inwalidzkim + oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem
"pojazd dla osób niepełnosprawnych).

wymagane
wymagane
wymagane
wymagana
wymagane
wymagane
wymagana
wymagane
wymagany
wymagana
wymagany
wymagany
wymagana
wymagane
wymagane
wymagane

39.

wymagany minimalny okres gwarancji w miesiącach

na elementy mechaniczne
24, na lakier 36, na
perforację nadwozia 120

40.
41.

wymagany rok produkcji 2008 (fabrycznie nowy)
Długość przestrzeni towarowej za ostatnim rzędem siedzeń - min. 1000
mm
Rozstaw osi min. 3.400,00 mm
Dodatkowo - felgi 16" + opony zimowe - 4 szt.
Homologacja na samochód + homologacja na Przystosowanie do
przewiezienia osoby niepełnosprawnej+ najazdy (możliwość
przewiezienia min. 6 osób z kierowcą wraz z osobą niepełnosprawną) komplet pasów do mocowania jednego wózka inwalidzkiego do szyn,
szyny wzdłuż mocujące 1 wózek inwalidzki w podłodze pojazdu, pasy
zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim +
oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem "pojazd dla osób
niepełnosprawnych
lakier biały

wymagane
wymagane

16.
17,
18.
19.
20.
21.
22.

42.
43.
44.

45.
46.

Serwis w okresie gwarancji i serwis pogwarancyjny na terenie
m. Jarosławia, lub w odległości do 60 km od siedziby Zamawiającego.

wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane

wymagane
wymagane
wymagana

wymagany
wymagany

Dostawca przekaże pojazd z dokumentacją pojazdu i aktualną homologacją / w języku polskim /,
i przeszkoli pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi eksploatacji pojazdu.
6. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin dostawy - 30 dni od daty podpisania umowy.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu.
W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i
niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zawartość oferty:
8.1. Formularz ofertowy ( wg zał. nr 2 do SIWZ ), określający:
a) rodzaj samochodu / nazwa/,
b) termin dostawy,
c) cenę oferty,
d) udzielone gwarancje.
Dostawca do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 5 SIWZ, dołączy szczegółowy opis
samochodu.
8.2 Oświadczenie dostawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ), że:
Przedstawiona w ofercie cena jest kompletna.
 Zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmuje ją bez zastrzeżeń.
 W razie wygrania przetargu zobowiązuje się do podpisania umowy w ciągu 10 dni od
dnia ogłoszenia wyników przetargu (chyba, że zostanie wniesiony protest),
 Dostawca spełnia warunki uczestnictwa w przetargu określone w pkt. 7 SIWZ,
 Dostawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 PZP tj:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 PZP.
UWAGA: Oferta wraz z załącznikami i wszystkimi dokumentami musi być podpisana przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania w/w
dokumentów musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych
przez wykonawcę.
8.3. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wymaga się, aby
wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane.
9. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
10. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
11. Cena oferty jest ceną pojazdu wraz z dostawą pojazdu do Zamawiającego i przeszkoleniem
pracownika.

12. Kryteria i sposób oceny ofert.
13. Kryteria oceny

12.1

RODZAJ KRYTERIUM
Oferowana cena brutto

WAGA
100 %

14.-Sposób oceny:
Ad. 12.1
Cena - 100 %
Podstawę stanowić będzie najniższa cena z ofert uznanych za ważne - C min .
W celu określenia ilości punktów dla każdej rozpatrywanej oferty należy procentowe punkty dla tego
kryterium pomnożyć przez współczynnik stanowiący iloraz: C min / Cx , gdzie Cx - cena oferty
rozpatrywanej. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena":
Cena najniższa
x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100 %
Cena oferty ocenianej

O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów.
15
■
■

Warunki finansowania:
nie przewiduje się zaliczek na poczet dostawy przedmiotu zamówienia,
rozliczenie nastąpi fakturą końcową, po dostawie i protokólarnym odbiorze przedmiotu
zamówienia, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

■
16. Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie SPECJALNEGO OSRODKA WYCHOWAWCZEGO NR 2
ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP.37-500 JAROSŁAW, UL. KS. LISIŃSKIEGO 7
00
Administracja, w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. do godziny 10 Ofertę należy umieścić w
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, pozbawionej wszelkich oznakowań identyfikacyjnych
Dostawcy ( jak: nadruk firmowy, pieczęć, nadawca itp. ), zaadresowanej na adres Zamawiającego: SPECJALNY OSRODEK WYCHOWAWCZY NR 2
ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP.
37-500 JAROSŁAW, UL. KS. LISIŃSKIEGO 7

Koperta winna być opisana:
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

„ ZAKUP SAMOCHODU BUS 9 – osobowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych
Wewnątrz koperty należy umieścić: formularz oferty i oświadczenia ( wg zał. nr 2 i 3 do SIWZ ),
Koperta musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy. Oferta złożona po terminie zostanie
zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
17. Zapytania, wyjaśnienia i uzupełnienia SIWZ.
17.1. Dostawca, po złożeniu oferty, lecz przed upływem terminu ich składania, ma prawo
zrezygnować z udziału w przetargu i wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia w miejscu składania ofert.

17.2 Zgodnie z postanowieniami art. 38 ustawy PZP - uczestnicy postępowania, którzy otrzymali
SIWZ mają prawo zgłaszania, w formie pisemnej zapytań odnośnie treści niniejszej specyfikacji.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem chyba, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem
otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez
ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej.
17.3 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami jest przedstawiciel
Zamawiającego s. Agata Sieczkowska. Informacji w kwestiach innych niż organizacyjne udziela się
wyłącznie w formie pisemnej.
17.4 Zamawiający może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także
zamieszcza się na stronie internetowej.
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny
ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
17.5 Zamawiający nie przewiduje obowiązkowego zebrania wykonawców.
17.6 Zgodnie z art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przedłuża termin
składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian
w ofertach oraz w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ. O przedłużeniu terminu zamawiający zawiadamia
niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza informację na
stronie internetowej.
18 Wadium
Rezygnuje się z wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
19 Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 stycznia 2009 r. w siedzibie Zamawiającego, w JAROSŁAWIU, UL.
KS. LISIŃSKIEGO 7 Obecność Dostawców nie jest wymagana.
Komisja przetargowa w pierwszej kolejności sprawdzi stan zamknięcia kopert i w przypadku braku
zastrzeżeń dokona otwarcia koperty zewnętrznej. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę
środków przeznaczonych na realizację zamówienia. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że złożona
oferta wpłynęła po terminie na jej złożenie, nastąpi zwrot oferty (kopert wewnętrznych) adresatowi po
upływie okresu na wniesienie protestu. Pozostałe oferty Komisja otwiera ujawniając nazwę, adres
Dostawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty. Po części jawnej rozpocznie się część niejawna prac
Komisji, w której nastąpi stwierdzenie ważności ofert. Po wyodrębnieniu ofert ważnych Komisja
dokona ich oceny wg przyjętych w SIWZ kryteriów i zaproponuje dyrektorowi zakładu wybór
najkorzystniejszej oferty. Wyboru oferty dokonuje dyrektor zakładu.
20 Protest.
Przysługuje zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych . Od
rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
21 Umowa.
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy ( wg wzoru zał.
nr 1 do SIWZ ) w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu (chyba, że zostanie wniesiony
protest ).

………………………………………
Zatwierdzam

Zał. Nr 1 do SIWZ

UMOWA NR ............................/………….. / 2008
W dniu w Jarosławiu pomiędzy SPECJALNYM OŚRODKIEM WYCHOWAWCZYM NR 2
ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP. JAROSŁAWIU, UL. KS. LISIŃSKIEGO 7
zwanym dalej Zamawiającym którego reprezentują:
1. Dyrektor

s. Jolanta Masternak

2. Główny księgowy

s. Agata Sieczkowska

a: .............................................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą - Dostawcą, którego reprezentują:
1...........................................................................................................................................................................
2 ...........................................................................................................................................................................
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
z dnia: ............................ 2008 r. została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia - dostawy:

„Zakup samochodu” BUS 9 – osobowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych”
marki ............................. typu......................................... rok produkcji .............................. "
zgodnie z SIWZ oraz ofertą, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do umowy.
Zamawiający odbierze pojazd w siedzibie Dostawcy.
§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy - Dostawcy, ustalone w drodze przetargu, zgodne ze złożoną ofertą
wyniesie:
............................. zł netto + 22 % VAT = ..................................... brutto.
Słownie:…………………………………………………………………………………………………./brutto/.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Dostawcy, po protokólarnym odbiorze
pojazdu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
§3
Termin realizacji zamówienia - dostawy, do dnia .................................. 2008 r. / 60 dni od podpisania umowy /
O terminie dostawy, Dostawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem na tel. nr 091 4241310 - 18 lub fax. nr 091 4241315.
§4

Strony ustalają w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy kary umowne w wysokości:
1) w przypadku niedotrzymania terminu umownego - 2,0% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
2) W przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty
określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy / zgodnie ze złożoną ofertą /,
licząc od dnia odbioru końcowego - protokolarnego przekazania.
§6
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
§7
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w
sprawach proceduralnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zał. Nr. 2 do SIWZ

Pieczęć firmowa wykonawcy

.............................. dnia ................... 2008 r.

OFERTA NA DOSTAWĘ
„ ZAKUP SAMOCHODU BUS 9 – osobowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych”
Działając w imieniu Dostawcy oferuję dostawę samochodu BUS 9 – osobowy przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych”

marki ..................................... typu ............................................... rok produkcji ....................................
Dostawca przekaże pojazd z dokumentacją pojazdu i aktualną homologacją / w języku polskim /,
i przeszkoli pracownika Zamawiającego.
Szczegółowy opis samochodu w załączeniu.
I. W terminie do: .....................................................

II. W cenie netto ................................ + ............................ 22% VAT = ................................ cena brutto
Słownie: ............................................................................................................................................................

III. na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam gwarancji:
- na mechanikę pojazdu .......................................... miesiące / lata
- na nadwozie

.................................... miesiące / lata

- na perforację nadwozia ……………………………… miesiące/lata
licząc od daty protokólarnego przekazania - dostawy przedmiotu zamówienia.

….…………………………………………….
………………………………………………….
Podpisy osób upoważnionych
w dokumencie rejestrowym wykonawcy

Zał. Nr 3 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

…………..dnia …………………2008

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem do przetargu na dostawę:

„ SAMOCHODU BUS 9 – osobowego przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych”
Działając w imieniu Dostawcy oświadczam, że:
1. Przedstawiona w ofercie cena jest kompletna.
2. Zapoznałem się z SIWZ i przyjmuję ją bez zastrzeżeń.
3. W razie wygrania przetargu zobowiązuję się do podpisania umowy w ciągu 10 dni od dnia
ogłoszeniach wyników przetargu chyba, że zostanie wniesiony protest.
4. Firma spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zmówienia
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia,
i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 PZP

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Podpisy osób upoważnionych
w dokumencie rejestrowym wykonawcy

