
Gmina Pasym
ul. Rynek 8

12-130 Pasym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej w tym jednej osoby niepełnosprawnej
na wózku inwalidzkim.

Zatwierdził:
Cezary Łachmański – Burmistrz Miasta Pasym

Dnia 04.12.2019 r.



Rozdział I:
Nazwa oraz adres Zamawiającego

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Pasymiu
Nr konta bankowego: 86 8838 1060 2009 0600 0101 0001 
NIP: 745-184-15-21
Telefon: (0-89) 621 20 11,
Fax: (0-89) 621 20 10,
Adres e-mail: umig@pasym.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.pasym.pl
Godziny pracy: pon., wt., śr. - 7.30-15.30

  czw. - 7.30-17.00
  pt. - 7.30-14.00

        Rozdział II:
Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą
PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą  Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3.  Wartość  zamówienia  nie  przekracza  równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

        Rozdział III:
Terminy użyte w SIWZ i ich znaczenie

1. „Zamawiający” – Gmina Pasym
2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4.  „Ustawa  PZP” –  ustawa z  dnia  29  stycznia  2004 r.  –  Prawo Zamówień  Publicznych  (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć  zamówienie publiczne, którego przedmiot został w
sposób szczegółowy opisany w zał. nr 2 do SIWZ
6. „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złożył ofertę na wykonanie
Zamówienia, albo zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
7.  „Podwykonawca”  –  podmiot,  który  nie  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia,  lecz  jednak  w
przypadku wyboru określonego Wykonawcy ma prawo (z woli  tego Wykonawcy i  w oparciu o
łączącą go z nim umowę) do uczestniczenia w jego realizacji za zgodą Zamawiającego.



  Rozdział IV:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej w tym jednej osoby niepełnosprawnej na 
wózku inwalidzkim dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.
2. Specyfikacja pojazdu:
typ nadwozia: kombi (max długi)
ilość miejsc: 9
rok produkcji: 2019 lub 2020
silnik: wysokoprężny, o pojemności min. 1,900 – 2,200 cm³, mocy min. 150 km, min. Euro 6
średnie zużycie paliwa: zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007
emisja CO2: 130-190 g/km
skrzynia biegów: min. 6-cio biegowa automatyczna
kolor: niebieski metalizowany lub beżowy metalizowany
gwarancja na perforacje nadwozia: min. 10 lat bez limitu kilometrów
przeglądy gwarancyjne: co 40 000 tys. lub co 2 lata (w zależności od tego który warunek nastąpi
wcześniej) 
przegląd minimum  raz w roku
wymiary samochodu (w mm): długość 5200-5400; szerokość z lusterkami 2270-2290; wysokość
1940-2100 (bez kierunkowskazów górnych tylnych).
Wyposażenie:
-ABS – układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania
-EBD – elektryczny system rozdziału sił hamowania
-EBA – układ wspomagający nagłe hamowanie, funkcja ostrzegania o nagłym hamowaniu
-HSA – układ ułatwiający ruszanie pod górę
-ESC – układ stabilizacji toru jazdy
-LAC – system kontroli obciążenia pojazdu
-RSC – system zapobiegający wywróceniu pojazdu

– przednia szyba podgrzewana
– min. poduszka powietrzna kierowcy
– min. klimatyzacja manualna z nawiewem na przód i tył samochodu
– filtr przeciwpyłowy
– dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył samochodu, regulowany 
– centralny zamek sterowany zdalnie
– elektrycznie sterowane szyby
– elektrycznie sterowane, podgrzewane, lusterka boczne
– fabryczne światła do jazdy dziennej w technologii LED
– regulacja fotela kierowcy (przód-tył, pochylenia oparcia, regulacja podparcia lędźwiowego,

regulacja siedziska)
– podłokietnik fotela kierowcy
– regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
– radioodtwarzacz z ekranem dotykowym min.8'', Bluetooth
– sterowanie radiem w kole kierownicy
– wskaźnik informacyjny o konieczności wykonania przeglądu
– obrotomierz
– immobiliser
– tempomat



– komputer pokładowy
– czujnik temperatury zewnętrznej
– czujnik parkowania z tyłu i z przodu
– min. 1 gniazdo 12V na tablicy rozdzielczej
– fotel pasażera dla 2 osób
– 3 miejsca pasażerskie w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowane
– 3 miejsca pasażerskie w trzecim rzędzie siedzeń, wyjmowane
– przesuwane prawe boczne drzwi z przesuwanym lub uchylanym oknem
– przesuwne lewe drzwi boczne z przesuwanym lub uchylanym oknem
– przeszklenie części osobowo-ładunkowej
– przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej
– drzwi tylne przeszklone
– ogrzewanie szyb w drzwiach tylnych
– zderzak przedni w kolorze nadwozia
– panele boczne w przestrzeni osobowo-ładunkowej do połowy wysokości
– winylowa wykładzina podłogi przedziału osobowo-ładunkowego
– felgi aluminiowe 16'' 
– pełnowymiarowe koło zapasowe
– światło przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
– hak holowniczy, 13-pinowe gniazdo elektryczne
– pasy bezpieczeństwa 3-punktowe – wszystkie siedzenia
– system Auto-Start-Stop
– chlapacze przednie i tylne
– schowek – kieszenie na mapy w przednich drzwiach
– schowek – pod podwójnym siedzeniem pasażera
– schowek – po stronie pasażera zamykany
– lusterka boczne eliminujące martwe pole
– oświetlenie części tylnej przestrzeni pasażerskiej
– oświetlenie w kabinie kierowcy
– kierownica wykończona skórą
– autoalarm
– boczne stopnie przy lewych i prawych drzwiach przesuwnych
– oparcia w tylnych rzędach siedzeń pochylane + podłokietniki w drugim rzędzie siedzeń
– czujnik poziomu płynu w spryskiwaczach
– automatycznie włączane światła
– automatycznie włączane wycieraczki
– kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia
– system automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania
– system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu

3. Opis zabudowy:  
Atestowane  mocowania  dla  1  wózka  inwalidzkiego  (listwy  cargo  w  podłodze,  pasy  mocujące
wózek,  biodrowy  pas  bezpieczeństwa  dla  osoby  na  wózku  inwalidzkim).  Wytrzymała  podłoga
winylowa pokryta warstwą antypoślizgową – łatwa w utrzymaniu czystości – podłoga wymieniana
w tylnej części, w miejscu mocowania wózków. Najazdy (szyny) aluminiowe, składane z bieżnią
antypoślizgową.  Oznakowanie  zgodne  z  przepisami  o  ruchu  drogowym  (oklejenie  samochodu
emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy
dachowe). Zaświadczenie na pojazd specjalny, 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

1. Wspólny słownik zamówień CPV:



34110000-1 – samochody osobowe

Rozdział V:

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Najpóźniej do dnia 31.03.2020 r.

Rozdział VI:

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.  Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  Wykonawca  nie  posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację
zamówienia.

Rozdział VII:
Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidacje
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje tego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);



Rozdział VIII:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Ocena wstępna wszystkich Wykonawców
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć  aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w
zakresie  wskazanym w załączniku  nr  2  do  SIWZ.  Informacje  zawarte  w oświadczeniach  będą
stanowić  wstępne potwierdzenie,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2)  W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenia  o
których  mowa  w punkcie  1.  1)  niniejszego  rozdziału,  składa  każdy  z  Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
– warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
W załączniku nr  2 do SIWZ należy wypełnić  tylko  te  oświadczenia i  informacje,  które dotyczą
danego postępowania i Wykonawcy.
2.  Dokumenty  wymagane  po zamieszczeniu  przez  Zamawiającego  na stronie  internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:
1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP (wzór  -  załącznik  nr  3  do  SIWZ).  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną.
2)  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie, aktualnych na
dzień  złożenia  następujących  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3)  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  potwierdzające,  że nie  otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4)  Jeżeli  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze



względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
5) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.1) niniejszego rozdziału,
oświadczeń  lub  dokumentów potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa w art.  25  ust.  1
ustawy  PZP,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,
oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba,  że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4.  W zakresie  nie  uregulowanym  SIWZ,  zastosowanie  mają  przepisy  rozporządzenia  Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1126).

Rozdział IX:
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach

określonych w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawionych do

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą  przekazywać  pisemnie, faksem lub drogą  elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich  złożenia  w  wyniku  wezwania  o  którym mowa  w art.  26  ust.  3  ustawy  PZP)  dla  których
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2.  Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane  przez  Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130
Pasym
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: umig@pasym.pl
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą  faksu
lub w formie elektronicznej wymagają  na  żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia,  w  którym  upływa  połowa  terminu  składania  ofert,  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień
niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić  wyjaśnień  albo pozostawić  wniosek
bez  rozpoznania.  Zamawiający  zamieści  wyjaśnienia  na  stronie  internetowej,  na  której
udostępniono SIWZ.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze  oświadczenie
Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest:
1) w kwestiach formalnych – Tomasz Lachowicz – tel.: 89 621 20 11 wew. 35
2) w kwestiach merytorycznych – Wiesław Szubka – tel.: 89 621 20 11 wew. 40



Jednocześnie Zamawiający informuje,  że przepisy ustawy PZP nie pozwalają  na jakikolwiek inny
kontakt  –  zarówno  z  zamawiającym  jak  i  osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się  z
Wykonawcami – niż  wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to,  że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział X:

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Rozdział XI:

Termin związania ofertą

1. Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XII:
Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)  wypełniony  formularz  ofertowy  sporządzony  z  wykorzystaniem  wzoru  stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ;
2)  Oświadczenia  wymienione w rozdziale VIII. pkt 1. 1)-4) niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do
SIWZ);
3) Inne wymagane dokumenty:
- załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz podwykonawców;
-  pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie –  w przypadku podpisania
oferty  oraz  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  dokumentów  przez  osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.  Wykonawca  ma  prawo złożyć  tylko  jedną  ofertę,  zawierającą  jedną,  jednoznacznie  opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
5. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta  wraz  z  załącznikami  była  w trwały  sposób ze  sobą  połączona (np.:  zbindowana,  zszyta
uniemożliwiając jej samoistna dekompletacje), oraz zawierała spis treści.
8.  Poprawki  lub  zmiany  (również  przy  użyciu  korektora)  w ofercie,  powinny  być  parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę  należy złożyć  w zamkniętej  kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego, w



pokoju nr 5 (sekretariat) i oznakować w następujący sposób:
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym   
„Oferta przetargowa na zadanie: Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej w tym
jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Urzedu Miasta i Gminy w Pasymiu.
„Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 12.12.2019 r. o godz. 12:15” i opatrzyć nazwą i
dokładnym adresem Wykonawcy.
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji  stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019, poz. 1010), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są  jawne
bez zastrzeżeń.
12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane,  jako  bezskuteczne  i  skutkować  będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
13. Zamawiający informuje,  że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający  będzie  akceptował  wyłącznie  w  sytuacji  kiedy  wykonawca  oprócz  samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonej
oferty oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert:
1) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian,
określając  zakres  i  rodzaj  tych  zmian,  a  jeżeli  złożenie  tego  zawiadomienia  pociąga  za  sobą
konieczność wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te
złożyć.  Powyższe  zawiadomienie  oraz  ewentualne  dokumenty  muszą  być  złożone  wg  takich
samych  zasad,  jak  składana  oferta  tj.  w  zamkniętym  opakowaniu  odpowiednio  oznakowanym
napisem  „ZMIANA”.  Koperty  oznaczone  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
2)  w  przypadku  wycofania  oferty,  Wykonawca  składa  pisemne  powiadomienie,  według  tych
samych  zasad  jak  wprowadzenie  zmian  i  poprawek,  z  napisem „WYCOFANIE”.  Opakowania
oznakowane w ten sposób będą  otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania  Wykonawcy  oraz  zgodności  ze  złożonymi  ofertami.  Oferty  wycofane  nie  będą
otwierane.
15.  Do  przeliczenia  na  PLN  wartości  wskazanej  w  dokumentach  złożonych  na  potwierdzenie
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wyrażonej  w  walutach  innych  niż  PLN,
Zamawiający przyjmie  średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia
postępowania.
16. Oferta, której treść  nie będzie odpowiadać  treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące  treści  zapisów  w  SIWZ  należy  zatem  wyjaśnić  z  zamawiającym  przed  terminem
składania ofert  w trybie  przewidzianym w rozdziale  XV niniejszej  SIWZ.  Przepisy ustawy nie



przewidują  negocjacji  warunków udzielenia  zamówienia,  w  tym zapisów projektu  umowy,  po
terminie otwarcia ofert.

Rozdział XIII: 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 12.12.2019 r. do godz 12:00 i zaadresować
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII niniejszej SIWZ.
2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Otwarcie ofert :
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.12.2019 r. o godz. 12:15
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.pasym.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

        Rozdział XIV: 
Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę  realizacji  zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ceny ofertowej brutto za jeden bilet
miesięczny.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy i nie będzie podlegać zmianie. 
3. Cenę ryczałtową należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot
zamówienia.  Wykonawca  powinien  obliczyć  cenę  oferty  zgodnie  z  załączonym  formularzem
ofertowym (załącznik nr 1 do siwz). Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do której należy
doliczyć podatek od towarów i usług (VAT). 
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

Rozdział XV:
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeśli przypisanie wagi nie jest

możliwe   z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert
w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnego   

1.   Zamawiający  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  będzie  się  kierował  następującymi
kryteriami:

1) Cena  – C
2) Długość okresu gwarancji na mechanikę, zespoły i podzespoły elektryczne i elektroniczne



bez limitu kilometrów – G

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
1) Cena ofertowa brutto – 60 % (waga) – 60 punktów max.

      Cena najtańszej oferty
C = ------------------------- x 60 pkt
        Cena badanej oferty

2) Długość okresu gwarancji na mechanikę, zespoły i podzespoły elektryczne i elektroniczne bez
limitu kilometrów – 40 % (waga) – 40 punktów max.
       
G= (G b / G m) x 40 pkt

gdzie:
G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji w ofercie badanej,  
G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji w złożonych ofertach

2.1) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji
na mechanikę, zespoły i podzespoły elektryczne i elektroniczne bez limitu kilometrów, który
nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego przekazania/
odbioru. 
2.2)  W przypadku,  gdy Wykonawca  nie  poda żadnego  okresu  gwarancji  w Formularzu  oferty,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
2.3) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 24
miesiące, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.

S = C+ G
S – całkowita liczba punktów
C– punkty uzyskane w kryterium „cena”
G - punkty uzyskane w kryterium „długość okresu gwarancji”

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

3.  Punktacja  przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie  liczona z  dokładnością  do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego oferta  odpowiadać  będzie  wszystkim
wymaganiom  przedstawionym  w  ustawie  PZP,  oraz  w  SIWZ  i  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza w oparciu o kryteria ceny i wieku autobusów.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. (art.  91 ust. 5 ustawy
PZP).

Rozdział XVI:
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres,  jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,  którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są



miejscami  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o  których  mowa w art.  89  ust.  4  i  5  ustawy Pzp,  braku  równoważności  lub  braku  spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.
4) Unieważnieniu postępowania, – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1
pkt  2  ustawy  Pzp,  zawiera  wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody  przedstawione  przez
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
3.  Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy  powinny  posiadać  ze  sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4.  W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie  zamówienia  Zamawiający  żąda  przed  zawarciem  umowy  przedstawienia  umowy
konsorcjum. Umowa taka winna określać:
1) strony umowy;
2) cel działania;
3) sposób współdziałania;
4) zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich,
5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia;
6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi);
7)  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia  umowy  konsorcjum  przez  któregokolwiek  z  jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od  zawarcia  umowy,  Zamawiający  będzie  mógł  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich  ponownego  badania  i  oceny  chyba,  że  zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

Rozdział XVII: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVIII:
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach
Wzór umowy, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Rozdział XIX: 
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie



zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał
interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. 
2) Określenie warunków udziału w postępowaniu. 
3) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Odrzucenia oferty odwołującego.
5) Opisu przedmiotu zamówienia.
6) Wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5  ustawy Pzp zdanie  drugie,  albo  w terminie 10 dni  –  jeżeli  zostały  przesłane w inny sposób
– w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
7. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
przez  Izbę  wyroku  lub  postanowienia  kończącego  postępowanie  odwoławcze,  zwanych  dalej
„orzeczeniem”.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SIWZ.
9. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania  innym  Wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a
odwołanie  dotyczące  treści  ogłoszenia  o zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia,  zamieści  również  na  stronie  internetowej,  na  której  jest  zamieszczone
ogłoszenie  o  zamówieniu  i  jest  udostępniana  specyfikacja,  wzywając  Wykonawców  do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii  odwołania wskazując stronę,  do której  przystępuje i  interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się
Prezesowi  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem
elektronicznym weryfikowanym  za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię



przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11.  Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  stają  się  uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
12.  Czynności  uczestnika  postępowania  odwoławczego  nie  mogą  pozostawać  w sprzeczności
z  czynnościami  i oświadczeniami  strony,  do  której  przystąpił,  z  zastrzeżeniem  zgłoszenia
sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, co do
uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  Zamawiającego  w
odpowiedzi na wniesione odwołanie.
13. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na
piśmie lub ustnie do protokołu.
14.  W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie
Wykonawcy,  pod warunkiem że  w postępowaniu  odwoławczym po stronie  Zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym
w odwołaniu.
15.  Odwołujący oraz  Wykonawca wezwany zgodnie z  pkt.  9  niniejszego Rozdziału SIWZ,  nie
mogą  następnie  korzystać  ze  środków  ochrony  prawnej  wobec  czynności  Zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
16.  Zamawiający  lub  Odwołujący  może  zgłosić  opozycję  przeciw  przystąpieniu  innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jego
zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.
17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18. Na wyrok Izby lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do
sądu.

Rozdział XX:
Oferta częściowa – opis części zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Rozdział XXI: 
Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową,

jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XXII: 
Informacje o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień



Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Rozdział XXIII:
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Rozdział XXIV:
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

23.1.  Adres  poczty  elektronicznej,  na  który  należy  przesyłać  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia, informacje: umig@pasym.pl
23.2. Strona internetowa Zamawiającego: www.pasym.pl

Rozdział XXV:
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w
walutach obcych

1.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach
obcych.
2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Rozdział XXVI:
Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu  o
udzielenie zamówienia  publicznego.

Rozdział XXVII:
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich

zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie
publiczne.

Rozdział XXVIII:
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Zamawiający nie stawia wymagań, o których jest mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

http://www.pasym.pl/


Rozdział XXIX:
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań stawianych w art. 29 ust. 4
ustawy Pzp.

Rozdział XXX:
Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części

zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2
ustawy Pzp

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych
części zamówienie.
3.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę w ofercie  tej  części  (zakresu)  zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

Rozdział XXXI:
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp

Zamawiający nie  przewiduje skorzystania z uprawnień wynikających z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

Rozdział XXXII:
Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert  w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XXXIII:
Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy,

oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty

w większej niż maksymalna liczbie części

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Rozdział XXXIV:
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE



(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej
„RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym;
tel. (89) 62 12 011, e-mail: umig@pasym.pl
2)  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Gminie  Pasym jest  Pan  Krzysztof  Kobyliński,
kontakt: e-mail: iod.umig@pasym.pl, tel. (89) 62 12 011 wew. 41;
3) Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane  będą na  podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Budowa ulicy Prostej w
Pasymiu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7)  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zał  ą  czniki:  
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków
udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
bądź informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy



            FORMULARZ OFERTOWY    załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający: Gmina Pasym
Przedmiot oferty:  Zakup samochodu osobowego w wersji 9-coi osobowej w tym jednej osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

     OFERTA
A. DANE WYKONAWCY



Osoba  upoważniona  do  reprezentacji  Wykonawcy/ów  i  podpisująca  ofertę:
………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………...........................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………
W  przypadku  wykonawców  występujących  wspólnie  należy  podać  nazwy  i  adresy  wszystkich
wykonawców oraz wskazać lidera (pełnomocnika)
Dane  teleadresowe  na  które  należy  przekazywać  korespondencję  związaną  z  niniejszym
postępowaniem:
Faks …………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………
Adres  do  korespondencji  (jeżeli  inny  niż  adres  siedziby)
……………............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................



Nawiązując  do  ogłoszenia  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  ..................o
przetargu nieograniczonym – Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej w tym jednej
osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.
1. Oferujemy wykonywanie zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w cenie: 

Brutto (z podatkiem VAT): ……………………………… złotych, w tym ...… % VAT
słownie: …………………………………………………………………………….

2. Oświadczamy,  że  w  przypadku  podpisania  umowy  udzielimy  gwarancji  na  oferowany  pojazd  :

2.1. Gwarancja minimum 24 miesiące na mechanikę,  zespoły  i  podzespoły  elektryczne i

elektroniczne bez limitu kilometrów,

    2.2 Gwarancja minimum 10 lat na perforację nadwozia i podwozia.

3. Oferta obejmuje dostawę pojazdu……………………………………………………………………………………….. (należy

podać markę i typ pojazdu) – szczegółowe parametry techniczne, z uwzględnieniem minimalnych 

wymagań techniczno-użytkowych zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia – do dnia ....................................
6. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany w

całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
zaproponowanych warunkach.

7. Potwierdzamy  spełnienie  wymaganego  przez  Zamawiającego  terminu  płatności,  tj.  30  dni,  od  dnia
otrzymania faktury wystawionej najwcześniej w dniu odbioru pojazdu.

8. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas  wskazany  w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

9. Oferta  została  złożona  na  ………………………………..  zapisanych  stronach  podpisanych  i  kolejno
ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

10. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (właściwe należy podkreślić):
• Nie zamierzam(-y)  powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia           
•  Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom: 

L.p.
Nazwa/firma, adres

podwykonawcy
Powierzane czynności Uwagi

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom)



11. Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (właściwe należy podkreślić):
• Żadna  z  informacji  wskazanych  w  ofercie  nie  stanowi  tajemnicy  przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji     
• Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  i  w związku z  tym nie
mogą  być  one  udostępniane,  w  szczególności  innym  uczestnikom postępowania.  Na
dowód,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa przedstawiam
dokumenty w postaci

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lp. Rodzaj informacji Strony w ofercie

od numeru do numeru



12. Zamówienie zrealizujemy (właściwe należy podkreślić):
• sami
• w konsorcjum z:

- ………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
13. (Wypełniają  jedynie  przedsiębiorcy  składający  ofertę  jako  konsorcjum).  Oświadczamy,  że  sposób

reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informujemy, że Wykonawca1 jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy podkreslić właściwe)2: 

• TAK,     
• NIE.

15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

...............                ……….................................................................
   Data     Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

1  W przypadku konsorcjum wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum.
2  Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu.



Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………….
…………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  "Zakup  samochodu
osobowego  w  wersji  9-coi  osobowej  w  tym  jednej  osoby  niepełnosprawnej  na  wózku
inwalidzkim dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu” oświadczam, co następuje:

CZĘŚĆ I
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy PZP.
2. Oświadczam,  że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1)
ustawy PZP.

…………………………………………
(miejscowość, data) ………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art.  ……….  Ustawy  PZP  (podać  mającą  zastosowanie  podstawę  wykluczenia  spośród
wymienionych  w  art.  24  ust.  1pkt  13  i  14  oraz  16-20  lub  ust.  5  ustawy  PZP).  Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem
następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. itd.
…………………………………………
(miejscowość, data)    ………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



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.:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(podać pełna nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlegaja/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.

…………………………………………                               .......................................................
(miejscowość, data) (podpis  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy)

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

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełna nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlegaja/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.
…………………………………………                                   ………………………………………….
(miejscowość, data)   (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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 przedstawiani informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne
rodzaje  dowodów  wymagane  w  SIWZ  na  potwierdzenie  nie  podleganiu  wykluczeniu  z
postępowania.
………………………………………                                  …………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych 

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego w
SIWZ

………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:

Oświadczam,  że w celu  wykazania spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,  określonych
przez Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotów:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot/y)
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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 przedstawiani informacji. 
Oświadczam,  że jestem/śmy w stanie, na  żądanie i bez zwłoki przedstawić  zaświadczenia i inne
rodzaje  dowodów  wymagane  w  SIWZ  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w
postepowaniu.

………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



      Załącznik nr 3
…...........................................
(pieczęć adresowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z
2019 r., poz. 369, 1571 i 1667)
Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  "Zakup  samochodu
osobowego  w  wersji  9-cio  osobowej  w  tym  jednej  osoby  niepełnosprawnej  na  wózku
inwalidzkim dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu”, oświadczam, co następuje:

Niniejszym oświadczam (my),  że  należę/ nie należę  (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postepowaniu.

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty
Lp. Wskazanie Wykonawcy

 itd.
W załączeniu dowody wskazujące,  że istniejące między wykonawcami należącymi do tej  samej
grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

………………………………………… ………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.

PROJEKT           Załącznik nr 4 do SIWZ



UMOWA Nr RRG.272- …..2019

Zakup samochodu osobowego w wersji 9-cio osobowej w tym jednej osoby niepełnosprawnej
na wózku inwalidzkim dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu”

Umowa zawarta w dniu................ w Pasymiu, pomiędzy Gminą Pasym z siedzibą w Pasymiu, ul.
Rynek 8, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta  Pasym -  Cezarego Łachmańskiego,  przy kontrasygnacie Skarbnika  Miasta  –
Arkadiusza Młyńczaka, 
zwaną w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,

a 
firmą: …...........................................................

reprezentowaną przez: …..................................................
zwaną w dalszej treści umowy “Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania niniejszej umowy w
rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY



1. Przedmiotem umowy jest  zakup wraz  z  dostawą samochodu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych (9-cio osobowego) dla Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  doświadczenie  i  środki  materialne  do
wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością.

3. Wykonawca oświadcza,  że  pojazd  wraz  z  zabudową i  wyposażeniem jest  fabrycznie  nowy,
wyprodukowany w 2019 r., jest wolny od wad prawnych i wad fizycznych, nie jest obciążony
prawem osób trzecich oraz nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

4. Wykonawca oświadcza, iż pojazd stanowiący przedmiot niniejszej umowy spełnia wymagania
przepisów  ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz.
1990  z  późn.  zm.)  oraz  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
parametrów techniczno-użytkowych i ponadto:
a. urządzenia  i  podzespoły  zamontowane  w  pojeździe  spełniają  wymagania  określone  

w odrębnych przepisach krajowych;

b. pojazd posiada zaświadczenie do przewozu osób niepełnosprawnych;

c. posiada komplet dokumentów do rejestracji,

5. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

§ 2. TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do dnia 31.03.2020 r.
2.  Za  ostateczny  termin  wykonania  zamówienia  uważa  się  dzień  odbioru  pojazdu  przez
przedstawicieli Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez Strony bez uwag.

§ 3. CENA
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  cenę  w

wysokości  ......................................  zł  brutto  (słownie:  ...............................  złotych brutto),  w
tym obowiązujący podatek VAT (stawka .... %).

2. Cena wskazana w ust.1 obejmuje wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia
wraz z dostawą.

§ 4. ROZLICZENIA

1. Podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie
stanowić pisemny protokół, o którym mowa w §2 ust.2.

2. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty  jej
doręczenia Zamawiającemu, na  wskazany w niej rachunek bankowy.

3. Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków finansowych na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

4. Faktura Vat będzie wystawiona na następujący podmiot:
Nabywca: Gmina Pasym, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym NIP:745 184 1521

Odbiorca:  Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym.



§ 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o dacie, od której przedmiot umowy będzie
gotowy  do  odbioru.  Data  ta  winna  być  określona,  co  najmniej  na  2  dni  robocze  przed
planowanym terminem wydania  przedmiotu  umowy,  o  którym mowa w §  2  ust.  1.  Strony
dopuszczają,  że  zawiadomienie  wpłynie  do  Zamawiającego w formie  faksu  lub  za  pomocą
poczty elektronicznej.

2. Odbiór  pojazdu  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Protokół  odbioru  pojazdu  zostanie  sporządzony  w 2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  1
egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. 

4. Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli  nie będzie on odpowiadał opisowi
zawartemu  w  złożonej  ofercie.  W  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
niezwłocznego dostarczenia  przedmiotu umowy zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych  i odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego  usunięcia  lub  wymiany  samochodu  na  wolny  od  wad  
i  usterek.  W  takim  przypadku  zostanie  sporządzony  protokół  o  stwierdzonych  wadach,
usterkach  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  1  egzemplarzu  dla  każdej  ze  Stron  i
podpisany przez obie Strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i
odstąpienia od umowy. 

§ 6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do samochodu w dniu odbioru Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 
a) dokumenty niezbędne do rejestracji  pojazdu /faktura,  karta  pojazdu,  badania techniczne,

opinia rzeczoznawcy itp./, 
b) zaświadczenie do przewozu osób niepełnosprawnych,
c) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, 
d) książkę gwarancyjną w języku polskim z wykazem punktów serwisowych, 
e) książki gwarancyjne wyposażenia w języku polskim.

§ 7. GWARANCJA I SERWIS

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na:
 ....miesięcy  na  mechanikę,  zespoły  i  podzespoły  elektryczne  i  elektroniczne  bez  limitu

kilometrów,
 10 lat na perforację nadwozia i podwozia,

od dnia odbioru przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie  
i zgodność z normami oraz kompletność wyposażenia pojazdu zgodnie z SIWZ.
3. Przedmiot umowy użytkowany będzie przez:

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym



     zwany dalej „Użytkownikiem”.
4. Strony ustalają, że realizacja uprawnień i obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji właściwych
dla Zamawiającego spoczywać będzie na Użytkowniku.
5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy i naprawy przeprowadzone będą przez autoryzowany
serwis i  na koszt  Wykonawcy w ciągu 20 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia wady,
usterki lub zgłoszenia samochodu do przeglądu przez Użytkownika. W przypadkach szczególnie
skomplikowanych  (oczekiwanie  na  części  zamienne  lub  skomplikowana  diagnostyka  usterki)
termin powyższy może ulec zmianie, jednak nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Zamawiającemu
na  czas  naprawy  przysługuje  pojazd  zastępczy.  Strony  dopuszczają  zgłoszenie  samochodu  do
przeglądu lub zgłoszenie wady, usterki pocztą elektroniczną lub faksem. 
6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych
zleceń Użytkownika samochodu. 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca opóźnia wydanie pojazdu o dłużej niż
14 dni w stosunku do terminu ustalonego w umowie, a opóźnienie wystąpiło z winy Wykonawcy. 
W takim przypadku Zamawiający  nie  będzie  zobowiązany zwrócić  Wykonawcy kosztów, jakie
poniósł w związku z umową.
2. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar
umownych przez Zamawiającego.

§ 9. KARY UMOWNE

1. Jeżeli  Wykonawca  dopuści  się  zwłoki  w  dostawie  pojazdu  
w stosunku do terminu uzgodnionego w  § 2 ust. 1 niniejszej umowy zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, lecz
nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 7 ust.  5 zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu
umowy (samochodu z wyposażeniem) za każdy dzień zwłoki.

4. Jeżeli  Zamawiający dopuści  się  zwłoki  w przystąpieniu do odbioru pojazdu w stosunku do
terminu wskazanego w § 2 ust. 1 zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości
brutto za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w
umowie  Zamawiający  może  żądać  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  w  wysokości
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie  spory,  których  stronom  nie  udało  się  rozstrzygnąć  polubownie  będą  poddane
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy w szczególności
Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Strony ustalają, że wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
4.  Umowę  sporządzono  w  trzech  egzemplarzach,  z  których  jeden  egzemplarz  otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.
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