SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie: „Zakup autobusu
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu
Terapii Zajęciowej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Zamawiający:
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” w Gładyszowie
Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie
tel. 18 35 10 023, faks 18 35 10 023
e-mail : elwan@interia.pl
adres strony internetowej: www.eleos.gladyszow.org
II. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony, art. 39 ustawy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze
zmianami) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
„Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby
Warsztatu Terapii Zajęciowej”
CPV Wspólny Słownik Zamówień - 34.11.44.00-3 - Minibusy 34.11.43.00 - 2 - Pojazdy opieki
socjalnej .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia:
- termin wykonania zamówienia – 31.05.2018.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 prawo zamówień publicznych,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu dotyczące:


kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów



sytuacji ekonomicznej lub finansowej
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 zdolności technicznej lub zawodowej

8.2. Podstawy wykluczenia z art. 24 ust 5
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z art. 24 ust 5.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania

ich

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy
ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3, zamawiający będzie
brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje
i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych podmiotów.
Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

szczegółowego

sprawdzania

stanu

faktycznego

z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również przez wezwanie wykonawcy
do wyjaśnienia dokumentów.
Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych
oświadczeń, mających istotne znaczenie dla prowadzącego postępowanie, zagrożone jest karą
pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 1 KK) i zgodnie z przepisami art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
a) formularz oferty cenowej
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do

specyfikacji

oraz

oświadczenie

o

potwierdzeniu

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu.
c) Wykonawca terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z art. 86 ust 5 ustawy pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23
ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający przewiduje inny
sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy
z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe
(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie lub za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej.
3. Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata tj. na serwer zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia,
uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
6. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Beata Śliwa, telefon 604 222 383,
codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach od 800 – 1500.
Odpłatność za specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – nie
będzie pobierana.
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XI Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania oferty rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
XIII Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane
wyłącznie na ten adres.
4. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej czytelnie w języku polskim oraz być
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania
zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy.
5. Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub wykonawcę.
7. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów innych o których mowa w pkt V SIWZ, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie
nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.), nie mogę być udostępnione, część oferty, która zawiera te
informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje
stanowiące

tajemnicę

przedsiębiorstwa".

Wykonawca

zastrzegając

tajemnicę

przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie
charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie
spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona
informacja:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zmianami).
12. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta ma mieć ponumerowane wszystkie kartki.
2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4. Na wstępie oferty należy umieścić spis treści oferty.
5. Oferta ma być trwale spięta lub zszyta.
6. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
7. Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania lub komputerze.
8.

Kopertę należy oznaczyć napisem:

„Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby
Warsztatu Terapii Zajęciowej”
nie otwierać przed godz. 0900 w dniu 29.01.2018 r
XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
a) Zaadresowaną kopertę na adres Zamawiającego należy złożyć: w siedzibie Prawosławnego
Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ELEOS Gładyszów 45 38-315 Uście
Gorlickie, w terminie do dnia 29.01.2018 r., do godz. 0845.
b) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Prawosławnego Ośrodek Miłosierdzia Diecezji PrzemyskoNowosądeckiej ELEOS Gładyszów 45 38-315 Uście Gorlickie w dniu 29.01.2018 r., o godz.
0900
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c) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

d) Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną
ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego
w SIWZ terminu składania ofert.
e) Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca
winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w stopniu
maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.
f) Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków
płatności zawartych w ofercie.
g) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
- Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XV Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena ofertowa zawarta w ofercie ma uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zadania. Cena za każdy z produktów musi zawierać w sobie koszt wyprodukowania,
załadowania

na

transport

Wykonawcy

oraz

dostarczenia

do

wskazanego

przez

Zamawiającego miejsca.
XVI Kryteria oceny ofert :
A) Cena 60 pkt – sposób oceny minimalizacja
Ocena

kryterium

„cena”

odbędzie

się

wg

zasad;

oferta

z

najniższym

łącznym

wynagrodzeniem (brutto) otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 60. Pozostałe oferty
otrzymają ocenę wg formuły A=(C min : C oferty) x 60% gdzie :
-

A

-

ilość punktów dla danej oferty,



„C min”

-

cena oferty najtańszej ,



„C oferty”

-

cena danej oferty,



60% = 60 punktów - waga kryterium wyboru.

B) Gwarancja jakości 40 pkt – sposób oceny maksymalizacja
Ocena kryterium „gwarancja jakości” odbędzie się wg zasad; oferta z najdłuższym okresem
gwarancji (przy założeniu, że najkrótszy minimalny możliwy okres gwarancji wynosi 24
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miesiące a najdłuższy możliwy okres gwarancji nie może przekroczyć 60 miesięcy) otrzyma

maksymalną ilość punktów, tj. 40. Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły
B=(Gwarancja badanej oferty : Gwarancja maksymalna) x 40% gdzie :
B

ilość punktów dla danej oferty,
Gwarancja badanej oferty,
Gwarancja maksymalna,
40 % = 40 punktów - waga kryterium wyboru.





XVII

Zamawiający

nie

przewiduje

możliwości

rozliczenia

przedmiotu

umowy

w walutach obcych.
XVIII Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 2164
z późn. zm), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane
w inny sposób.
2. O

miejscu

i

terminie

podpisania

umowy

Zamawiający

powiadomi

wybranego

Wykonawcę odrębnym pismem lub faksem.
3. Zakres

świadczenia

Wykonawcy

wynikający

z

umowy

jest

tożsamy

z

jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. w umowie.
XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX Wzór umowy.
Zamawiający zawrze z wykonawcą umowę na warunkach określonych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik numer 4 do niniejszej SIWZ.
XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa
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zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” określające przyjęte środki ochrony

prawnej dla wykonawców dotyczące postępowań w sprawie zamówień publicznych.
XXI Podwykonawcy.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
XXII Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań , o których mowa w art. 29 ust 3a.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań , o których mowa w art. 29 ust 4.
Załączniki:
Załącznik nr 1

-

opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

-

oświadczenia

Załącznik nr 3

-

formularz oferty

Załącznik nr 4

-

projekt umowy

Gładyszów, dnia 19.01.2018 r.

Zatwierdził:

Dyrektor Ośrodka
Artur Barańczuk
(ks Arkadiusz Barańczuk)
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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Autobus przystosowany dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w zabudowie turystycznej
do przewozu 1 wózka OSOBY niepełnosprawnej po demontażu foteli
1. Autobus 24 osoby
2. Kolor standard
3. Światła bixenonowe
4. Drzwi z boku rozsuwane elektrycznie z elektrycznie rozsuwanym stopniem
5. Silnik moc min. 180 km diesel automat
6. ABS, ASR, ESP,
7. CB RADIO z anteną
8. Tachograf
9. DVD z monitorem min 19 cali
10. Klimatyzacja dla kierowcy, klimatyzacja przedziału pasażerskiego (indywidualna) min 10 kw +
USB nad każdym fotelem
11. Fotele turystyczne uchylne, rozsuwane (kolor tapicerki po rozstrzygnięciu przetargu)
12. Kamera cofania
13. Przetwornica 230V przedniej i tylnej części auta
15. Bagażnik pogłębiony z podniesioną lawą tylnej części autobusu
16. Halogeny doświetlające zakręty
17. Szyby podwójne w przedziale pasażerskim
18. Komputer pokładowy sterowany w kierownicy multimedialnej
19. Czujnik temp. zewnętrznej widoczny dla pasażerów
20. Przednie siedzenie pasażerów ( kabina kierowców podwójna)
21. Mikrofon
22. Zegar widoczny za przestrzenią pasażerską
23. Wydłużone nadwozie min 40 cm
24. Fotel kierowcy komfortowo resorowany
25. Kołpaki kół chromowane
26. Centralny Zamek
27. Ogrzewanie postojowe nie zależne od pracy silnika
28. Zbiornik 100l
29. Tempomat
Wymagania dodatkowe:
1. gwarancja na oferowany autobus musi wynosić co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów
2. zapewniony serwis gwarancyjny (bezpłatny) i pogwarancyjny oferowanego autobusu
3. odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od oddziału
zamawiającego
4. zapewniony czas reakcji w przypadku awarii oferowanego autobusu musi wynosić maksymalnie 48
godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia,
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5. oferowany autobus musi być wyposażony pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta

ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,

Załącznik nr 3

OFERTA CENOWA
(pieczęć Wykonawcy)
Ja / My niżej podpisany/podpisani ….................................................................................
działając w imieniu i na rzecz …........................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadaniu: „Zakup autobusu
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu
Terapii Zajęciowej” składam/y niniejszą ofertę.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ (wraz z projektem umowy, który
parafowany stanowi załącznik do niniejszej oferty) udostępnioną przez zamawiającego
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją i wypełnionym formularzem
cenowym za następującą cenę ryczałtową:
cena brutto ....................................... zł,
słownie (........................................................................................... złotych ..../100)
3. Wykonam/y przedmiot zamówienia w terminie do 31.05.2018 r.
4. Termin płatności faktury: do …......... dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym
przez zamawiającego.
7. Ofertę niniejszą składam/y na _____ kolejno ponumerowanych stronach.
8. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji faksem lub drogą elektroniczną wskazujemy adres przeznaczony do tej formy kontaktu:

Fax.: ………………………………………………………………, e-mail: ……………….....…………@..............................
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Miejscowość,data:..................................

........................................
(podpis osoby / osób / uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ
………………….......................……….
(pieczątka adresowa Wykonawcy)
Oświadczenie wykonawcy
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ELEOS Gładyszów 45
38-315 Uście Gorlickie
„Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby
Warsztatu Terapii Zajęciowej”
ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczątce nagłówkowej,
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że :
1)

spełniamy

warunki

udziału

w

postępowaniu,

o

ile

zostały

one

określone

przez

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu dotyczące:


kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów



sytuacji ekonomicznej lub finansowej



zdolności technicznej lub zawodowej

Miejsce i data : ………...................……

…......……………………..........................…….
(Podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Zgodnie z treścią art.233, § 1 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2 – warunkiem
odpowiedzialności jest, aby przyjmującym zeznanie działał w zakresie swych uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
* W przypadku, gdy wykonawca

nie dysponuje potencjałem
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wykonania zamówienia zobowiązany jest

przedstawić

pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający:
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ELEOS
Gładyszów 45
38-315 Uście Gorlickie
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup autobusu

przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu
Terapii Zajęciowej” prowadzonego przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji
Przemysko-Nowosądeckiej ELEOS Gładyszów 45 38-315 Uście Gorlickie, oświadczam, co

następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
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podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

……………………………………………………………………………………............…………………………..
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać

nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

……………………………………………………………………..….……
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w

podlega/ą wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
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…………………………………………
(podpis)
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UMOWA

Nr ……............ (projekt)

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne na „Zakup autobusu przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej”
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień

publicznych, (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zmianami)

w dniu .................................... w Gładyszowie została zawarta umowa pomiędzy :

Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej ELEOS
Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie, zwanym w dalszej części umowy Kupującym,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………….
a
Firmą ........................................................................................................................
reprezentowaną przez: Właściciela – …........................................................
zwanym w dalszej części “Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży Zamawiającemu w terminie
obowiązywania umowy następującego towaru: autobusu przeznaczonego do przewozu
osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej
Autobus

przeznaczony

do

przewozu

osób

niepełnosprawnych

na

potrzeby

Warsztatów Terapii Zajęciowej winien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby zamawiającego.
Faktura VAT lub VAT marża.
Gwarancja jakości …...... okres minimalny 24 miesiące.
§ 2.
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: 31.05.2018r.
§ 3.
1.

Towar będący przedmiotem dostawy winien być nowy zgodny ze wszystkimi wymogami
SIWZ.

2.

Towar

będący

przedmiotem

dostawy

winien

15

odpowiadać

obowiązującym

normom
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jakościowym. W przypadku zakwestionowania jakości towaru przez Zamawiającego,

Wykonawca zobowiązany jest w przypadku stwierdzenia wady po odbiorze towaru zabrać
towar z wadami i wymienić na towar dobrej jakości bezzwłocznie lecz nie później niż
w ciągu 5 dni od daty stwierdzenia wady.
3. Dostawa będzie zrealizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt

do

siedziby

Zamawiającego, w godz. od 7.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu faksem lub
telefonicznie z Zamawiającym terminu dostawy.
§ 4.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za wykonanie przedmiotu umowy, którą ustala się na
podstawie

złożonej

oferty

na

kwotę:

…......................

zł

brutto

(słownie:

….............................................. zł 00/100 ) w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto wykonawcy na podstawie faktury VAT
wystawionej po zrealizowaniu dostawy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji
za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % od
całości wynagrodzenia umownego (brutto),
2. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki - ustalanych za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki - staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu,
b) za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
do wysokości poniesionej szkody.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury, w rozumieniu art. 498 i
499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu kar umownych, o których mowa w
ust.1.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu,
ani nie

jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego
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nieważnością.

5. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania
potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia
sytuacji, o której mowa w ust.4.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo
zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze
zmianami), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.
§ 8.
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla zamawiającego.
2. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony zobowiązują się do wyczerpania postępowania
reklamacyjnego .
3. Postępowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystąpieniem do drugiej strony z konkretnym żądaniem , które powinno
wskazywać podstawę prawną oraz uzasadnienie .
brak odpowiedzi w ciągu 7 dni poczytuje się za odmowę uznania roszczenia , co wyczerpuje
tryb postępowania reklamacyjnego
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:
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