
Uchwała Nr 407/2009 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 02 grudnia 2009 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, którego przedmiotem jest:
„Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach 
projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa dla niepełnosprawnych”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, 
poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, 
poz. 742)

Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa 
dla niepełnosprawnych”.

§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest: „Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa dla niepełnosprawnych”.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 407/2009 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 02 grudnia 2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych

„Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa

dla niepełnosprawnych”

Grudzień 2009 r.



I. Informacje wprowadzające
Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące 

znaczenie:

1.1. „Powiat” lub „Zamawiający” -  Powiat Łowicki z siedzibą w Łowiczu 

przy ul. Stanisławskiego 30,99-400 Łowicz

NIP: 834 15 47 057 

REGON: 750147768

Nr rachunku bankowego: 83 9297 0005 0754 1561 2061 0003 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (46) 837 56 78 

Nr telefonu kontaktowego w sprawie Zamówienia: (46) 830 00 82 

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: rip@powiatlowicki.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl 

Osoba prowadząca postępowanie: Magdalena Żurawska 

Znak Postępowania: AB.3421 -19/09.

1.2. „Użytkownik” -  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu z siedzibą 

w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863r. nr 12, 99-400 Łowicz.

1.3. „SIWZ” -  niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

1.4. „Postępowanie” -  postępowanie prowadzone przez Zamawiającego 

na podstawie niniejszej SIWZ.

1.5. „Ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

1.6. „Zamówienie” -  należy przez to rozumieć zamówienie publiczne pod nazwą: 

„Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa 

dla niepełnosprawnych”, którego przedmiot, zwany dalej „Przedmiotem Zamówienia” 

został opisany w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia - 

- parametry wymagane, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz na warunkach 

Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

1.7. ’’Wykonawca” -  osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, 

złożyła ofertę albo zawarła umowę w sprawie Zamówienia.
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II. Zamawiający
Powiat Łowicki z siedzibą w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 

zaprasza do udziału w Postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa 

samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa dla niepełnosprawnych”.

III. Tryb udzielania zamówienia
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu 

„mikrobus”, dziewięciomiejscowego (8 pasażerów + kierowca), przystosowanego 

do jednoczesnego przewozu dwóch osób poruszających się przy pomocy wózków 

inwalidzkich.

4.2. Kody CPV dla Przedmiotu Zamówienia:

34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

4.3. Szczegółowe określenie wymagań technicznych (parametrów granicznych) 

Przedmiotu Zamówienia zawiera: Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - 

- parametry wymagane, stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ, gdzie wskazano 

progowe wartości parametrów technicznych.

4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4.7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom.

4.8. Termin gwarancji

Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na zasadach określonych 

w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
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V. Termin i miejsce realizacji zamówienia

5.1. Zamawiający wymaga aby Zamówienie było wykonane w terminie maksymalnie 

40 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie Zamówienia.

Zamówienia zostanie uznane za zrealizowane z dniem podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę VAT.

5.2. Miejscem wykonania Zamówienia jest:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu z siedzibą

w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863r. nr 12, 99-400 Łowicz.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków
6.1. Zgodnie z art. 22 Ustawy PZP, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy:

6.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

na potwierdzenie czego załączą dokument wymagany w pkt 7.1.1. SIWZ 

oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ.

6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia na potwierdzenie czego załączą oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ.

6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia na potwierdzenie czego załączą oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ.

6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

na potwierdzenie czego załączą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w Postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ.
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6.2. Ocena spełniania w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Dokumenty będą oceniane w trybie 

spełnia / nie spełnia.

6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia w rozumieniu 

art. 23 ust. 1 Ustawy PZP.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki 

cywilnej lub członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania 

ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się

0 udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie 

pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika do ich reprezentowania 

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne 

dokumenty wymagane w ofercie
7.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy 

z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia

1 dokumenty:

7.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Adnotacja na zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej, dokonana 

przez właściwy organ, z której jednoznacznie będzie wynikać, że dane zawarte 

w zaświadczeniu są aktualne, spełnia wymóg zaświadczenia aktualnego.

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

ww. dokument musi być złożony przez każdy podmiot).

7.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ w formie oryginału podpisane przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
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(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich 

składa wyżej wymieniony dokument odrębnie lub składają jedno oświadczenie 

podpisane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia).

7.2. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605).

7.2.1. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

7.2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 7.2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 

lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca dołącza do oferty:

7.3.1. Zestawienie parametrów technicznych -  wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ 

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - parametry wymagane.
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7.4. Na ofertę składają się również następujące dokumenty i załączniki:

7.4.1. wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru -  załącznik nr 2 do SIWZ;

7.4.2. pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania 

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby niewymienione 

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

wraz ze wskazaniem osób do kontaktu

8.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza 

to Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą 

faksu.

8.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, potwierdzania 

wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych 

za pomocą poczty elektronicznej lub faksu jest:

Magdalena Żurawska - tel. (046) 830 00 82, faks (46) 837 56 78. 

e-mail: rip@powiatlowicki.pl

8.4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności Postępowania.

8.5. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane pocztą 

elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 

do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.6. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów 

protokołu wraz z załącznikami. Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy kopię 

protokołu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem 

Zamawiającego. Uczestnicy Postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu 

oraz ofert w trakcie prowadzonego Postępowania z wyjątkiem dokumentów
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stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty lub unieważnieniu Postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.

8.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego.

8.8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających 

się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.

8.9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą
10.1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy PZP termin związania złożoną ofertą wynosi 30 

dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, 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.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1. Oferta pod rygorem nieważności zostanie sporządzona w formie pisemnej.
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Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty stanowiącym Załącznik 

nr 2 do niniejszej SIWZ oraz na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach 

opracowanych przez Zamawiającego.

11.2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności 

formularz oferty i inne załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle 

według poniższych wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów 

nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

11.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą 

jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę.

11.4. Wykonawcy składający ofertę wspólną:

a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego 

pełnomocnika;

b) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku Postępowania; 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego, Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp.

11.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty.

11.6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań 

w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.7. Zaleca się aby każda strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi 

numerami. Strony oferty powinny być podpisane jak wyżej i trwale spięte (zszyte). 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osoby podpisujące ofertę.

11.8. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania 

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby niewymienione
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w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno wskazywać zakres 

umocowania i być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa 

lub przez osoby upoważnione do podpisywania oferty na podstawie dokumentu 

rejestracyjnego lub potwierdzone notarialnie.

11.9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy 

przysięgłych.

11.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak 

w rozdziale XII oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.

Jeżeli Wykonawca wprowadza zmiany w ofercie, to w treści zawiadomienia, o którym 

mowa powyżej wskazuje te zmiany. Jeżeli dokonana modyfikacja oferty powoduje 

zmiany w dokumentach składających się na ofertę, Wykonawca składa aktualne 

dokumenty.

11.11. 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.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. 

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 

Postępowania.

11.12. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, 

z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 

działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, 

iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
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Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofercie.

11.13. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania (po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej).

11.14. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami 

zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie.

11.15 Wszelkie dokumenty, które nie są składane w oryginale, powinny być 

opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób/osoby uprawnionej 

do występowania w imieniu Wykonawcy.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu

przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym 

oznaczeniem: „Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd - 
-  szansa dla niepełnosprawnych” oraz "Nie otwierać przed 10.12.2009 r. godz.
12.15. ”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (aby umożliwić zwrot oferty 

w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie).

12.2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

12.3. Termin składania ofert upływa 10.12.2009 r. o godz. 12.00.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10.15 

w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 25, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
13.1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).

13.2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.
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13.3. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób;

a) należy podać cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

b) następnie obliczyć wartość podatku VAT, mnożąc cenę netto 

przez obowiązującą stawkę podatku VAT,

c) obliczyć cenę brutto poprzez zsumowanie ceny netto i wartości podatku VAT.

13.4. Cena za wykonanie Zamówienia jest ceną ryczałtową, w związku z tym 

powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy Zamówienia 

oraz obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do jego realizacji. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania Zamówienia.

13.5. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki 

oraz dostarczenie samochodu do siedziby Użytkownika.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
14.1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym pod kątem spełnienia 

przez Wykonawców warunków udziału w Postępowaniu.

14.2. W dalszej kolejności oferty oceniane będą pod względem zgodności 

z wymaganiami SIWZ odnośnie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności 

zgodności oferowanych parametrów z wymaganymi przez Zamawiającego 

parametrami granicznymi. Oferty niezgodne z wymaganiami SIWZ podlegają 

odrzuceniu.

14.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować 

następującymi kryteriami i ich wagami:
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Cena ofertowa - 100%

Najniższa cena ofertowa -  100 pkt

Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:

Yn = (Cmin/Cn) x 100 [pkt]

gdzie:

Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto zaoferowana w ważnej ofercie,

Cn - cena ofertowa brutto ocenianej oferty.

Każdy z członków komisji przetargowej obliczy ilość punktów według wyżej 

wskazanego wzoru dla każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Suma punktów 

oferty uzyskana od wszystkich członków komisji przetargowej będzie podzielona 

przez liczbę osób dokonujących oceny. Komisja przetargowa dokona oceny ofert 

w oparciu o kryterium zawarte w SIWZ, przyznając każdej ofercie od 0 do 100 

punktów.

0  wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert 

nieodrzuconych zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
15.1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy ), siedziby

1 adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
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c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne.

15.2. Zamawiający zamieści powyższe informacje również na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie 

podpisania umowy.

15.4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

Ustawy PZP.

15.5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie złożona jedna 

oferta.

15.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu urn owę 

podmiotów występujących wspólnie, chyba że umowa została załączona do oferty 

(jeżeli dotyczy).

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki dokonania 

ewentualnych zmian zawartej umowy
16.1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

16.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą 

umowy w stosunku do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru 

Wykonawcy w sytuacji wystąpienia poniżej określonych okoliczności i na warunkach 

poniżej wskazanych:

16.2.1. zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia:

- w przypadku działania siły wyższej -  o czas działania siły wyższej,

- w przypadku następstwa okoliczności leżących po stronie Zamawiającego -  o czas 

występowania tych okoliczności,

- w przypadku, gdy zmiana terminu warunkuje otrzymanie dofinansowania projektu 

pn. „Sprawny dojazd -  szansa dla niepełnosprawnych” z PFRON lub jest konieczna
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aby Zamawiający wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie

o dofinansowanie projektu.

16.2.1. zmiana rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych 

w ofercie:

- w przypadku, gdy rozwiązania techniczne lub parametry techniczne samochodu 

będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały 

wymagania określone w SIWZ, a cena nie ulegnie zmianie,

- w przypadku, gdy zmiana ta warunkuje otrzymanie dofinansowania projektu pn.

„Sprawny dojazd -  szansa dla niepełnosprawnych” z PFRON lub jest konieczna 

aby Zamawiający wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie

o dofinansowanie projektu.

16.3. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 

do niniejszej SIWZ.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy 

PZP.

XIX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXI. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 -  Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - parametry wymagane,
Załącznik nr 2 -  Wzór formularza oferty,
Załącznik nr 3 -  Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 -  Wzór umowy.

Zatwierdzam:
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Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia - parametry wymagane 
dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa

dla niepełnosprawnych”

Nazwa i adres Wykonawcy

Marka i model oferowanego samochodu

Lp. Parametry Wymagane TAK/NIE
Określić

Oferowane parametry 
Opisać w wierszach zaznaczonych *

1. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2009 r. *

2 Pojazd posiadający homologację do przewozu 
osób niepełnosprawnych.
Dokument poświadczający posiadanie 
homologacji będzie przekazany 
Zamawiającemu wraz z dostawą samochodu

3 Pojazd posiadający oryginalną homologację 
samochodu auta 9-osobowego. Dokument 
poświadczający posiadanie homologacji będzie 
przekazany Zamawiającemu wraz z dostawą

4 Nadwozie przeszklone z przesuwanymi 
prawymi drzwiami bocznymi, drzwi tylne 
dwuskrzydłowe przeszklone, z szybami 
ogrzewanymi i przyciemnianymi, dwie 
wycieraczki z układem spryskiwacza

5 Ilość miejsc -  9 (8 pasażerów + kierowca)

6 Lakier w jednym z kolorów: granatowy, 
niebieski, zielony, bordowy, wiśniowy

*

7 Silnik TURBO DIESEL pojemności do 
2400CM3o mocy nie mniejszej niż 100KM

*

8 Skrzynia biegów manualna mechaniczna

9 Przestrzeń bagażowa

10 Poduszki powietrzne, min. dla kierowcy i 
pasażerów z przodu

*



11 Układ hamulcowy z ABS lub równoważny *

12 Systemy kontroli trakcji: układ ASR, układ 
MSR, układ ESP lub równoważne

*

13 Siedzenia:

Pierwszy rząd: fotel kierowcy 
z podłokietnikiem, podparciem odcinka 
ędźwiowego i regulacją wysokości oraz 2 
miejsca dla pasażerów.

Drugi rząd: trzy fotele jednoosobowe 
Trzeci rząd: trzy fotele jednoosobowe

Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej 
szybko demontowane.

Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 
punktowe pasy bezwładnościowe z 
napinaczami i regulacją

14 Autoalarm honorowany przez firmy 
ubezpieczeniowe

15 Klimatyzacja przodu i tyłu miejsc w 
samochodzie z manualną lub automatyczną 
regulacja

*

16 Elektrycznie sterowane szyby drzwi kabiny

17 Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne

18 Elektrycznie podgrzewana szyba czołowa i 
dysze spryskiwaczy

19 Fabryczny radioodtwarzacz CD głośnikami 
oraz antena

20 immobiliser, centralny zamek sterowany 
pilotem

21 Obrotomierz

22 Oświetlenie stopnia wejściowego

23 Lampy przeciwmgielne

24 Boki części pasażerskiej tapicerowane 
miękkim, łatwo zmywalnym tworzywem

25 Podsufitka na całej długości dachu z punktami 
oświetlenia wnętrza

26 Uchwyty dla osób na ramie drzwiowej 
ułatwiające wsiadanie lub wysiadanie

27 Światła do jazdy dziennej

28 Trakcyjne koło zapasowe, karta pojazdu, 
trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, 
podnośnik, min. 2 fartuchy przeciwbłotne, dwa 
zestawy kluczy

29 Komplet opon letnich oraz komplet opon 
zimowych na felgach

30 Osłony przeciwsłoneczne

31 Czujniki cofania



32 Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych 
narożnikach dachu pojazdu

Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnyc na wózkach:

33 Możliwość jednoczesnego przewozu dwóch 
osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich

34 Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa

35 Schowek -  miejsce (pojemnik na pasy)

36 Atestowane szyny wzdłuż mocujące wózki 
inwalidzkie do podłogi pojazdu.
Stosowny atest będzie przekazany 
Zamawiającemu wraz z dostawą samochodu

37 Komplet pasów do mocowania wózków 
inwalidzkich do szyn

38 Atestowane najazdy teleskopowe z powłoką 
antypoślizgową umożliwiająca wprowadzenie 
wózków do pojazdu.
Stosowny atest będzie przekazany 
Zamawiającemu wraz z dostawą samochodu

39 Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu 
(symbolem: pojazd dla osób 
niepełnosprawnych).

40 Bezpłatne wykonanie pierwszego przeglądu 
gwarancyjnego

41 Min. 2 lata gwarancji na silnik i podzespoły 
mechaniczne bez limitu kilometrów

42 Min. 3 lata gwarancji na lakier

43 Min. 6 lat gwarancji na perforację nadwozia

44 Nadwozie o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony

Lokalizacja punktów serwisowych (wskazać 
przeznaczony dla zamawiającego)

Punkt napraw gwarancyjnych (adres, telefon, 
e-mail)

Data, pieczęć i podpis Wykonawcy



FORMULARZ OFERTY
„Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu 
pn. Sprawny dojazd -  szansa dla niepełnosprawnych”

Nazwa Wykonawcy...................................................................................................

Siedziba Wykonawcy...............................................................................................

Adres do korespondencji..........................................................................................

NIP.............................................................................................................................

REGON.....................................................................................................................

Nr telefonu.................................................................................................................

Nr faksu.....................................................................................................................

e-mail........................................................................................................................

Województwo...........................................................................................................

Zarząd Powiatu Łowickiego

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: 
„Dostawa samochodu typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Sprawny dojazd -  szansa 
dla niepełnosprawnych” składam ofertę przetargową o następującej treści:

1. Oferuję wykonanie Zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1.1 Cena ryczałtowa brutto.........................................................................................zł

słownie:..............................................................................................................złotych

i



w tym podatek VAT ... % tj..........................................................................................zł

słownie .............................................................................................................. złotych

1.2 Cena ryczałtowa netto........................................................................................zł

słownie...............................................................................................................złotych.

1.3.1. Oferuję wykonanie dostawy fabrycznie nowego samochodu typu „mikrobus”, 
dziewięciomiejscowego (8 osób + kierowca), przystosowanego do jednoczesnego 
przewozu dwóch osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich 
o parametrach wskazanych w wypełnionym załączniku pn. Specyfikacja Techniczna 
Przedmiotu Zamówienia - parametry wymagane.

1.3.2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na zasadach 
określonych w wypełnionym załączniku pn. Specyfikacja Techniczna Przedmiotu 
Zamówienia - parametry wymagane.

1.4. Zamówienie wykonam w terminie ..........................  od daty zawarcia umowy
o udzielenie Zamówienia.

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne 
do przygotowania oferty.

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas 
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (30 dni).

4. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w Załączniku 
nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jeśli moja oferta zostanie 
wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.

5. Akceptuję 30 dniowy termin płatności faktury wystawionej na podstawie 
podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Oferta została złożona na .... stronach podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr 1 do n r ......

7. Oświadczam, że informacje składające się na ofertę, zawarte
na stronach .........  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom niniejszego Postępowania.

8. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania Zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
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9. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części 

Zamówienia:

11. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 

zobowiązań umowy:

.................................................... tel. kontaktowy..................... faks:.......................

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Adres do korespondencji 

Nr telefonu/faxu.............

data imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy
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Oświadczenie

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.):

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia *
(przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do wykonania zamówienia)*;

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
• niepotrzebne skreślić

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z treścią niżej cytowanego art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Art. 24. 1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem 
sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
Art.24.2
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się

2



do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 
lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty 
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

data podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli wraz z pieczątką
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Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR....
zawarta w dniu ......pomiędzy

Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, 
w imieniu którego działają:
1) ..........................................................................................................
2) ............................................................................................................................
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a...................................................................................................................
wpisaną/ym do ewidencji/KRS pod n r:.......................................................
posiadającą/ym nr REGON:.......................................................................
oraz nr NIP:................................................................................................
reprezentowaną/ym przez:

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści:

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa samochodu typu 
mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu 
pn. Sprawny dojazd -  szansa dla niepełnosprawnych" zgodnie z tym jak zostały one 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofercie Wykonawcy, 
stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy i po wyborze Oferty Wykonawcy, 
Strony postanawiają:

§1

Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany 
poniżej sposób:

1) "Umowa" oznacza niniejszą umowę o udzielenie zamówienia publicznego 
zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą,

2) „Oferta” oznacza ofertę, złożoną przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku czego 
doszło do zawarcia Umowy,

3) “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności 
od kontekstu; a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę,

4) „Użytkownik” oznacza Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu 
z siedzibą w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863r. nr 12, 99-400 Łowicz,

5) „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą 
Załącznik 1 do Umowy,

6) „Zamówienie” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących 
przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia 
Umowy.



§2

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa samochodu typu „mikrobus”,
dziewięciomiejscowego (8 pasażerów + kierowca), przystosowanego 
do jednoczesnego przewozu dwóch osób poruszających się przy pomocy wózków 
inwalidzkich., fabrycznie nowego, wolnego od wad, rok produkcji

model .......................................... o parametrach
technicznych zgodnych z Ofertą Wykonawcy.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje wykonać dostawę na własny koszt i ryzyko w terminie 40 
dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Wraz z samochodem Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty konieczne 
do zarejestrowania pojazdu, jego ubezpieczenia, eksploatacji i obsługi.
3. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności
lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru
przedmiotu umowy.
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego
przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§4

1. Potwierdzenia wykonania zamówienia dokonują pracownicy Zamawiającego 
i/lub Użytkownika w protokole odbioru.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu 
Zamówienia potwierdzonego w sposób opisany w ust. 1 przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.
3. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 30 dni od dostarczenia jej Zamawiającemu.

§5

Wszystkie dokumenty muszą być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim. 
W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, 
muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.

§6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ryczałtowe
wynagrodzenie w wysokości:
cena brutto/wraz z podatkiem VAT/:.......................................................................... zł
słownie złotych...............................................................................................................
w tym podatek VAT ...% w wysokości....................................................................... zł
słownie złotych:............................................................................................................
cena netto w wysokości:............................................................................................zł
słownie złotych:............................................................................................................
2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
i zawiera wszystkie koszty wykonania Zamówienia.
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§7

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy 
na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej 
w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 
10% wartości umowy brutto.
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -  w wysokości 0,1 % wartości umowy 
brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy będą potrącane 
z faktury Wykonawcy.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych 
dni.

§ 8

1. Wykonawca udziela ... gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne, bez limitu 
przebiegu kilometrów.
2. Wykonawca udziela ... gwarancji na perforację nadwozia.
3. Wykonawca udziela ... gwarancji na lakier.
4. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy telefonicznie 
i potwierdza to poprzez wysłanie do Wykonawcy zgłoszenia faksem lub pocztą 
e-mail.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
6. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej terminie określonym w ust. 5 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości 
określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia 
od maksymalnego terminu określonego w ust. 5.
7. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru.
8. Wykonawca udostępni numery telefonów, faksów, adresy e-mail pod którymi 
Zamawiający i Użytkownik mogą zgłaszać awarie w okresie gwarancji

§9

Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy, a nie dające rozwiązać się 
na drodze polubownej rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd powszechny 
według siedziby Zamawiającego.
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§10

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być 
interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy -  Kodeks cywilny.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności i są dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych.

§11

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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