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Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  poniŜej 193 000 euro na zadanie: 

 

„Dostawa i wymiana 20 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych 

przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy 

kategorii „B” 

 

CPV:  

        34110000-1    

    

 

 

Postępowanie nr: 10 / PN / 11 

 

 

Zawartość   SIWZ: 

 

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2: Wzór oferty i Wzór oświadczeń i formularzy 

Rozdział 3: Istotne postanowienia umowy 

 

 

            ZATWIERDZIŁ: 

        

            ………………………………….. 

 Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia  13 lipca 2011 roku 
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ROZDZIAŁ 1    INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający 
 

Zamawiającym jest: 
 
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku  

80-067 Gdańsk, woj. pomorskie 

 ul. Równa 19/21,  

tel. 058 300 15 00, fax 058 300 15 14,  

http://www.pord.pl  

 

2. Oznaczenie postępowania  
 

2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwana w dalszej treści w skrócie SIWZ), oznaczone zostało                             

przez Zamawiającego numerem sprawy: 10 / PN / 11. 

2.2. Wykonawcy powinni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powoływać                                           

się  na w / w oznaczenie. 

 

3. Tryb postępowania 
 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 193 000 euro na podstawie ustawy                                     

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759,                            

z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 

 

4. Informacje ogólne o postępowaniu 
 

4.1. Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie oferty, oświadczeń  i innych 

dokumentów   ani na korespondencję w innych językach, jeŜeli nie towarzyszy                        

im tłumaczenie  na język polski. 

4.2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się za pomocą faksu                                  

oraz pisemnie. 

4.3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 
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5. Opis przedmiotu zamówienia 
 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

„Dostawa i wymiana 20 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych 

przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy 

kategorii „B” 

 

CPV: 34110000-1   samochody osobowe 

 

1. Dostawa i cykliczna wymiana 20 sztuk fabrycznie nowych (rocznik ostatniej wymiany 

zgodny z rokiem realizacji) samochodów osobowych, przeznaczonych                            

do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii „B” 

posiadających następujące parametry techniczne i wyposaŜenie: 

a. pojemność silnika nie większa niŜ 1 300 cm3, 

b. silnik benzynowy  z wtryskiem, 

c. długość samochodu – przekraczająca 3,5 m, 

d. prędkość – co najmniej 100 km/h, 

e. układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

f. kierownica regulowana – góra, dół, 

g. fotel kierowcy z regulowaną wysokością siedziska – pozostałe funkcje zgodne                  

z podstawowymi oferowanymi przez Wykonawcę w danym typie, 

h. klimatyzacja, 

i. co najmniej (2) dwie  poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasaŜera), 

j. ogrzewana tylna szyba, 

k. wycieraczka tylna, 

l. lusterka zewnętrzne (prawe, lewe) regulowane elektrycznie od wewnątrz, 

m. otwieranie elektryczne szyb – minimum przednie, 

n. koło zapasowe, 

o. kolor  - srebrny metalik, 

p. skrzynia manualna minimum  (5) pięciobiegowa plus bieg wsteczny, dźwignia 

zmiany biegów usytuowana w podłodze samochodu, 

q. układ hamulcowy z systemem ABS, 

r. akumulator o pojemności nie mniejszej niŜ 50 Ah, 

s. samochód pięciodrzwiowy, 

t. dodatkowy zestaw (4) cztery sztuki opon zimowych z felgami, 

u. posiadający EURO V, 

v. nie mniej niŜ (4) cztery gwiazdki w testach zderzeniowych EURO NCAP, 

w. wielkości zuŜywanych energii: 

• warunki miejskie nie więcej niŜ    7,0 l / 100km, 
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• warunki poza miejskie nie więcej niŜ   5,0 l / 100km, 

• cykl łączny nie więcej niŜ      5,5 l / 100km.  
 

x. emisja dwutlenku węgla: 

• warunki miejskie nie więcej niŜ     160g / km, 

• warunki poza miejskie nie więcej niŜ     110g / km, 

• cykl łączny nie więcej niŜ        125g / km.  
 

y. łącznie wielkości emisji tlenku azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodanów :  

• tlenek azotu nie więcej niŜ      60mg / km 

• cząsteczki stałe nie więcej niŜ             5,0mg / km 

• węglowodory nie więcej niŜ             100mg / km. 

 

W przypadku, gdy oferowany przez Wykonawcę pojazd posiada system START-STOP, 

Wykonawca zobowiązany jest do odłączenia systemu w sposób trwały. 

 

2. Wymagane wyposaŜenie dodatkowe: 

a. dodatkowy pedał sprzęgła po stronie pasaŜera z przodu pojazdu przeznaczony         

dla egzaminatora, 

b. dodatkowy pedał hamulca roboczego po stronie pasaŜera z przodu pojazdu,  

który umoŜliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym pojazdu, 

c. dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe), przeznaczone dla egzaminatora, 

d. dodatkowe lusterko wewnętrzne przeznaczone dla egzaminatora, 

e. zamontowany na dachu samochodu za pomocą  magnesu podświetlany                        

znak „L” (o wymiarach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                              

z dnia 22 lipca 2002r.), 

f.  apteczka doraźnej pomocy. 

 

Oferowany samochód osobowy  musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

5.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył świadectwo homologacji (kompletne 

świadectwo zgodności WE) lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji                      

wraz z ofertą.  

Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty (świadectwo homologacji)                               

muszą potwierdzać spełnienie warunków dotyczących emisji spalin i wielkości 

zuŜywanej energii szczegółowo opisanych  w pkt. w,x,y SIWZ. 

5.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył pełną dokumentację pojazdu (łącznie 

z kartą pojazdu) po podpisaniu umowy. 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji niniejszej umowy do cyklicznej 

wymiany zakupionych przez Zamawiającego od Wykonawcy pojazdów po upływie                 

od 6 do 8 miesięcy od momentu kaŜdej kolejnej dostawy. 
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5.5. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego odkupienia od Zamawiającego                

25 sztuk  samochodów osobowych FIAT GRANDE PUNTO 1.2 w ostatecznym terminie             

do 30 dni po dostarczeniu pierwszych 20 sztuk  samochodów osobowych objętych 

niniejszym postępowaniem. Wartość samochodów zbywanych przez Zamawiającego 

zostanie ustalona w oparciu o wycenę dokonaną przez Rzeczoznawcę techniki i ruchu 

drogowego, powołanego przez Zamawiającego. 

5.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 

a. udzielił co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na samochód – rodzaj eksploatacji 

pojazdu (egzaminowanie kandydatów na kierowców) nie ma wpływu na warunki 

gwarancji, 

b. załączył do oferty wykaz wyposaŜenia, parametrów technicznych oraz wymiarów 

pojazdów, 

c. zobowiązał się (w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w formie 

pisemnej na wskazany przez Wykonawcę adres e_maill) do nieodpłatnego 

zapewnienia w okresie gwarancji na czas napraw gwarancyjnych oraz w całym 

okresie związania umową na czas napraw blacharskich realizowanych na zlecenie 

Zamawiającego u Wykonawcy, samochodów zastępczych  o parametrach                               

i z wyposaŜeniem odpowiadającym samochodom dostarczanym   na podstawie 

umowy z Zamawiającym,  

d. dysponował punktem sprzedaŜy i serwisem na terenie Trójmiasta (Gdańsk                         

lub Sopot  lub Gdynia) lub w odległości od siedziby  Zamawiającego nie większej             

niŜ 30km, 

e. zobowiązał się do wyposaŜenia pojazdów w wymagane dodatkowe elementy, 

f. dostarczył świadectwo homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd                        

z homologacji wraz z ofertą, 

g. zobowiązał się do dostarczenia wraz z pojazdem pełnej dokumentacji pojazdu 

(łącznie z kartą pojazdu) po podpisaniu umowy.  

5.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji  na przedmiot 

zamówienia  na okres: 

• dwóch (2) lat bez limitu kilometrów, 

– rodzaj eksploatacji pojazdu (egzaminowanie kandydatów  na kierowców)                 

nie ma wpływu na warunki gwarancji. 

5.7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych                    

w art. 67 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.8. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

5.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 
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6. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia –  styczeń                    

– luty 2012r. 

2. Termin zakończenia realizacji pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia                                 

–  29.02.2012r. 

4. KaŜdorazowa wymiana 20 sztuk pojazdów przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

odbywać się będzie  zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem. 

5. Wymiana pojazdów odbywać się będzie na następujących zasadach: 

a. pojazd uŜywany (wcześniej zakupiony u Wykonawcy na podstawie umowy) 

wymieniany będzie przez Wykonawcę (w okresach opisanych w SIWZ w pkt. 5.4 

powyŜej)  na pojazd fabrycznie nowy posiadający minimum  takie same parametry 

techniczne oraz co najmniej takie samo wyposaŜenie; 

b. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT (na cenę zgodną z ofertą)                       

za dostarczony fabrycznie nowy pojazd; 

c. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT (na kwotę równą cenie nowo 

dostarczanego w ramach wymiany pojazdu)  za przekazywany Wykonawcy w ramach 

wymiany pojazd; 

d. wszelkie uszkodzenia i wady pojazdu przekazywanego Wykonawcy w ramach 

wymiany (o ile nie podlegają  naprawie gwarancyjnej lub szkoda nie będzie 

likwidowana  przez ubezpieczyciela w formie przyznanego odszkodowania)                          

będą usuwane przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego. Nakłady roboczogodzin 

ustalone będą po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego  zakresu 

robót w oparciu  o EUROTAX na  bazie stawki roboczogodziny obowiązującej                       

u Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany  będzie do powiadomienia Zamawiającego niezwłocznie 

lecz nie później niŜ w ciągu  15 dni roboczych od dnia ustalenia ostatecznej kwoty 

przyznanego odszkodowania lub zaistnieniu innych okoliczności mogących                  

mieć wpływ na uzyskanie odszkodowania i koszty naprawy. Po upływie tego terminu 

Wykonawca nie ma prawa domagać się od Zamawiającego dopłaty róŜnicy między 

przyznanym odszkodowaniem a kosztami naprawy; 

e. strony umowy będą regulować swoje wzajemne zobowiązania w pierwszej kolejności 

przez potrącenie.  

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu  dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
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8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
 

8.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu                 

do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                                             

o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego  nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków                             

lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                       

lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące                             

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert, 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,                      

lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                    

lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                               

w postępowaniu o udzielenie albo składania ofert. 

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym                           

dla Wykonawcy, określonym w pkt 8.1.  

Ponadto Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,                    

iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania                                 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 
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Załączone dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi                    

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z reprezentacją)                             

a oświadczenia  i dane zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną                         

z załączonymi do niniejszej specyfikacji wzorami. 

 

8.2. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 

JeŜeli  Wykonawca   ma   siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania   poza   terytorium   

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym                 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej                    

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

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

i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w  całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem  terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia                    

albo  składania ofert, 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony                       

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                          

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert, 

• zaświadczenie   właściwego   organu   sądowego   lub   administracyjnego   miejsca   

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione  nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone                         

przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego  lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu 

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

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 

 

9. Informacja o dokumentach potwierdzających, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom 

 

9.1. W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane  dostawy, usługi lub roboty budowlane 

odpowiadają określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 
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• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez 

Wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo 0 badawczego 

Wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości 

realizowanego zamówienia. 

INNE DOKUMENTY 

• potwierdzenie wykonania badań zawierających potwierdzenie spełnienia                               

przez oferowany pojazd wymagań określonych w SIWZ w pkt. 5.1.1.v. 

 

10. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby 
uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

10.1. Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie  

internetowej PORD w Gdańsku : www.pord.pl i pobierana jest samodzielnie                      

przez Wykonawców. Na wniosek Wykonawcy, specyfikacja w całości lub w części 

moŜe być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne modyfikacje, 

uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania                                  

będą umieszczone wyłącznie  na wyŜej podanej stronie internetowej, a jedynie                  

na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaŜe je w innej uzgodnionej formie. 

10.2. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami                      

niŜej wymienione osoby: 

• w sprawach merytorycznych –  Ryszard JaŜdŜewski   

• w sprawach procedury przetargowej – GraŜyna Wilczak  

które udzielają informacji dotyczących przetargu w dni robocze w godzinach od 900 do 1200. 

 

11. Wymagania dotyczące wadium  
 

11.1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł  

    słownie: piętnaście tysięcy złotych  

11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

11.3. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 

c. gwarancjach bankowych; 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju   Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4). 
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11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy  Zamawiającego: 33 1500 1025 1210 2008 3256 0000 – podając                                

nr postępowania. 

11.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

11.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŜeniem art. 46 ust 4a 

ustawy Pzp. 

11.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający    zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego    oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 

11.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

11.9. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.6., jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium                   

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu wniesienia wadium                       

wraz z ofertą. 

 

12. Termin związania ofertą  
 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 kolejnych dni kalendarzowych                       

od upływu terminu składania ofert włącznie. 

 
13. Opis sposobu przygotowania ofert, zawartość ofert  
 

13.1. Ofertę stanowią: 

1. wypełnione i naleŜycie podpisane: druk oferty oraz oświadczenia i formularze                             

wg załączonych do SIWZ wzorów, przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian                     

do treści tych wzorów moŜe być podstawą do odrzucenia oferty, jeŜeli ich treść                       

nie będzie odpowiadać treści specyfikacji, 

2. pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 8  SIWZ pt.: Informacja                                   

o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

13.2. Ofertę naleŜy podpisać przy zachowaniu następujących zasad: 
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1. Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane                   

(zgodnie ze wzorem określonym w formularzu ofertowym) przez osoby 

upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się moŜliwość                        

ich podpisania  lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu 

(zamiast na kaŜdej  jego stronie). 

13.3. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, Ŝe koperta zostanie: 

1. opisana – z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, co umoŜliwi zwrot oferty                

bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku 

podmiotów naleŜy   na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres 

pełnomocnika; 

2. zaadresowana do Zamawiającego: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego                     

w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk budynek dwukondygnacyjny; 

3. oznaczona numerem i tematem postępowania (z ewentualnym określeniem 

charakteru oferty: Oferta zamienna lub Wycofanie oferty). 

 

14.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

14.1. Oferty naleŜy składać w  siedzibie Zamawiającego: Pomorski Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Gdańsku, budynek dwukondygnacyjny, pokój nr 101, I piętro,                    

ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk w terminie do dnia 28.07.2011 r.                                  

do godziny 13 00.  

14.2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyŜsze miejsce, a nie data 

nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera pod wskazany 

adres odpowiada Wykonawca. 

14.3. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia 

komisji przetargowej w dniu  28.07.2011 r. o godzinie 13 10, w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, budynek 

dwukondygnacyjny,  ul. Równa 19/ 21, pokój nr 17, parter. 

 

15. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

15.1. Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres waŜności 

umowy  i nie będzie podlegała zmianom. 

15.2. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który  będzie zgodny z ustawą                        

o podatku od towarów i usług lecz wartość  całkowitego wynagrodzenia brutto                           

nie moŜe przekroczyć wartości określonej w ofercie Wykonawcy. 
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15.3. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową  w trakcie 

wyboru najkorzystniejszej oferty.  

15.4. Cena ofertowa brutto (i wszystkie jej składniki) powinna być wyraŜona                      

w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń 

winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliŜeń dziesiętnych z uwzględnieniem 

zaokrągleń do drugiego miejsca po przecinku. 

15.5. Cena ofertowa brutto winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia,          

w tym równieŜ wszelkie koszty towarzyszące,  jakie Wykonawca poniesie z tytułu 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

16. Wybór ofert – kryteria oceny  
 

16.1. Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nie odrzucone 

oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

 

cena ofertowa brutto               –  waga 100 % 

 

Kryterium ceny oceniane będzie na podstawie  wzoru: 

 

najniŜsza cena ofertowa brutto spośród  
                                             nie odrzuconych ofert 

ilość punktów  = _____________________________    x 100 x waga kryterium 

                                      cenę ofertową brutto badanej oferty 

 

16.2. Zamawiający uzna za  ofertę najkorzystniejszą taką, która w sumie uzyska 

największą ilość punktów. 

 

17. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

17.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano             

oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty,                     

a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, a takŜe powiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie                         

z art. 94 ust.  2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe 

zostać zawarta. 

Zamawiający równieŜ zamieści informację na stronie internetowej i w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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17.2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o Wykonawcach, którzy zostali 

wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

18.  Informacje o formalnościach spełnianych po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy 

 

18.1. JeŜeli Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie 

konsorcjum,  to przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedłoŜyć Umowę 

regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę.  

18.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, prowadzący 

działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,                             

w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego 

spółki, winien złoŜyć przed podpisaniem umowy oświadczenie zarządu spółki                    

wraz z kopią uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 

Kodeksu spółek handlowych – odpowiednie umocowanie zarządu do złoŜenia oferty, 

chyba, Ŝe upowaŜnienie do złoŜenia oferty wynika z umowy spółki.  

 
19.  Środki ochrony prawnej 
 

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,                                

a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

19.3. Wykonawca ma prawo  skorzystać ze środków ochrony prawnej zgodnie z przepisami 

Działu  VI uPzp - „ Środki ochrony prawnej”.  
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ROZDZIAŁ 2    WZÓR OFERTY , WZÓR OŚWIADCZEŃ I FORMULARZY 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

Formularz ofertowy 

          

                                                 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego  

w Gdańsku  

ul. Równa 19/21 

80-067 Gdańsk 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniŜej                                    

193 000 euro, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń 

i stronie internetowej PORD w Gdańsku, składamy ofertę zgodnie  ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia . 

 

„Dostawa i wymiana 20  sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych 

przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy 

kategorii „B” 

My niŜej podpisani: 

................................................................................................................................ 

działając w imieniu i na rzecz: 

................................................................................................................................ 
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub 
członków konsorcjum) 

 
 
 

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto,                        

która wynosi:  

Samochód marki   ................................................................................................... 

cena jednostkowa pojazdu netto    ................................. zł 

podatek VAT 23 %       ................................. zł  

cena jednostkowa pojazdu brutto                    ................................. zł 

ilość 20 szt. 

wartość brutto za 20 pojazdów (cena ofertowa  brutto w  zł) ................................. zł 
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2. Zobowiązujemy się do dostarczenia pełnej dokumentacji pojazdu (łącznie z kartą 

pojazdu po podpisaniu umowy. 

3. Zobowiązujemy się w okresie realizacji niniejszej umowy do cyklicznej wymiany 

zakupionych przez Zamawiającego od Wykonawcy pojazdów po upływie                                       

od 6 do 8 miesięcy od momentu kaŜdej kolejnej dostawy. 

4. Zobowiązujemy się  do sukcesywnego odkupienia od Zamawiającego 25 sztuk  

samochodów osobowych FIAT GRANDE PUNTO 1.2 w ostatecznym terminie  do 30 dni                

po dostarczeniu pierwszych 20 sztuk  samochodów osobowych objętych niniejszym 

postępowaniem. WyraŜamy zgodę aby wartość samochodów zbywanych                            

przez Zamawiającego została ustalona w oparciu o wycenę dokonaną                                

przez Rzeczoznawcę techniki i ruchu drogowego, powołanego przez Zamawiającego. 

5. Zobowiązujemy  się (w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w formie 

pisemnej na wskazany przez Wykonawcę adres e_maill) do nieodpłatnego zapewnienia                   

w okresie gwarancji na czas napraw gwarancyjnych oraz w całym okresie związania 

umową na czas napraw blacharskich realizowanych na zlecenie Zamawiającego                         

u Wykonawcy, samochodów zastępczych  o parametrach i z wyposaŜeniem 

odpowiadającym samochodom dostarczanym   na podstawie umowy z Zamawiającym.  

6. Zobowiązujemy  się do wyposaŜenia pojazdów w wymagane w SIWZ dodatkowe 

elementy. 

7. Oświadczamy, iŜ w ofercie znajduje się świadectwo homologacji* / odpis decyzji 

*zwalniającej pojazd  z homologacji. 

8. Oświadczamy, Ŝe w przypadku  awarii samochodu osobowego w okresie gwarancji, 

zobowiązujemy się do naprawy samochodu osobowego poza kolejnością. Jednocześnie  

zapewniamy na czas naprawy samochody zastępcze o parametrach nie gorszych                    

niŜ  samochód naprawiany. 

9. Oświadczamy, iŜ udzielamy gwarancji na samochód zgodnie z zapisami zawartymi                    

w SIWZ. 

10. Oświadczamy, Ŝe posiadamy działający punkt sprzedaŜy i serwis  znajdujący                             

się  na terenie Trójmiasta (Gdańsk lub Sopot  lub Gdynia),lub w odległości nie większej 

niŜ 30 km od siedziby Zamawiającego, posiadający autoryzacje producenta 

zaoferowanego samochodu. Stacja obsługi znajduje się pod adresem: 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

Jednocześnie podajemy upowaŜnioną osobę do kontaktu z Zamawiającym:  

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

adres e_maill …………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ   oraz z  późniejszymi ewentualnymi 

modyfikacjami  jej treści i wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczącymi SIWZ. Uznajemy 

się za związanych określonymi  w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
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12. UwaŜamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

13. Zamówienie zrealizujemy sami, tj. bez udziału Podwykonawców / przy udziale 

następujących Podwykonawców w zakresie: *)  

........................................................................................................................ 

       (Nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy, branŜa / zakres powierzany do wykonania przez danego 

Podwykonawcę) 

14. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formie 

konsorcjum / spółki cywilnej*) oświadczamy, Ŝe dla potrzeb niniejszego zamówienia, 

zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:................................, 

którego upowaŜniliśmy  (w załączonym  do Oferty pełnomocnictwie) do:  
• reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia *) albo 

• reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy                       

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego *) 

(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,              

tj. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej) 

15. Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ……………………………  wydany przez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

16. Oświadczam, Ŝe w przypadku wyboru mojej oferty do wykonania niniejszego 

zamówienia przed dniem podpisania umowy, zobowiązuję się do okazania odpisu 

zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej¹  .  

17. Oświadczamy, Ŝe informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od.......... 

do......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Informacje                   

i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty  są jawne.  

18. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami do umowy, 

określonymi w  SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty,                         

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ,                   

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

19. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować naleŜy                           

na poniŜszy adres Wykonawcy: 

.......................................................................................................................... 

      tel…………………………………..………………..………………fax………….…………..………………………………………  

      adres e_maill ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

      nr konta bankowego …………………………………………………………………………………………………………….      

                     

20. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

1. .................................................................................................. 
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2. .................................................................................................. 

3. .................................................................................................. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

*) - niepotrzebne skreślić 
1.Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczej 

 

Data.......................................... 

        .......................................................................... 
               (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika) 
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(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniŜej                                    

193 000 euro, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń 

i stronie internetowej PORD w Gdańsku, na dostawę p.n. 

 

„Dostawa i wymiana 20  sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych 

przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy 

kategorii „B” 

 

 

składamy ofertę na n / w  pojazd  o poniŜszych parametrach technicznych: 

Samochód marki ......................................................................................................... 

Lp.  Oferowane parametry 
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Data.......................................... 

        .......................................................................... 
               (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika) 
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(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia oraz 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniŜej                                    

193 000 euro, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń 

i stronie internetowej PORD w Gdańsku, na dostawę p.n. 

 

„Dostawa i wymiana 20  sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych 

przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy 

kategorii „B” 

 

 

Oświadczam, Ŝe: 

 

brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których mowa                              

w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                      

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

 

ponadto na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo   zamówień 

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

Ŝe podmiot, który reprezentuję: 

• posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności określone                   

w SIWZ, 

• posiada wiedzę i doświadczenie wymagane w SIWZ; 

• dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

• znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. 

 

Oświadczamy ponadto, Ŝe wszystkie informacje, oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.  

 

Data..........................................    .......................................................................... 

               (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika) 
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(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) Podwykonawcy 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę, p.n. 

 

„Dostawa i wymiana 20  sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych 

przeznaczonych do egzaminowania kandydatów na kierowców prawa jazdy 

kategorii „B” 

 

oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy następujących 

Podwykonawców: 

l.p. 
podwykonawca 

nazwa (firma), adres  

zakres powierzany do wykonania 

podwykonawcom  

wartość  

brutto (pln) 

1 2 3 4 

    

    

 

Razem wartości (Suma wartości z 

pozycji kol. 4) 

 

 

 

Data.......................................... 

         .......................................................................... 

               (Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ 3   ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY   

UMOWA  NR.... .. .... ... .  /2011 
(Nr umowy nadany zostanie przez PORD w Gdańsku) 

 

w dniu......................................... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: 
(strony uzgodnią datę podpisania umowy) 

 

Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, 

zwanym dalej “ZAMAWIAJĄCYM” , który reprezentuje: 

 

Wiesława Kasprzewska – Charkin  – Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego                              

w Gdańsku 

Ewa Trendowicz – Główna Księgowa Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku 

a 

.......................................................................................................…....................... 

 

zwanym dalej “WYKONAWCĄ” , który reprezentują: 

.............................................................................................................................. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i cykliczna wymiana 20 sztuk samochodów (marka 

.............................., typ .........................) przeznaczonych do egzaminowania 

kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii „B”,  

2. Zamawiający wymaga, aby Dostawca dostarczył świadectwo homologacji (kompletne 

świadectwo zgodności WE) lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji                      

wraz z ofertą.  

Dostarczone przez Dostawcę dokumenty (świadectwo homologacji)                               

muszą potwierdzać spełnienie warunków dotyczących emisji spalin i wielkości zuŜywanej 

energii szczegółowo opisanych  w pkt. w,x,y SIWZ. 

3. Zamawiający wymaga, aby Dostawca dostarczył pełną dokumentację pojazdu (łącznie z 

kartą pojazdu) po podpisaniu umowy. 

4. Dostawca zobowiązany jest w okresie realizacji niniejszej umowy do cyklicznej wymiany 

zakupionych przez Zamawiającego od Dostawcy pojazdów po upływie od 6 do 8 miesięcy 

od momentu kaŜdej kolejnej dostawy. 

5. Dostawca zobowiązany jest do sukcesywnego odkupienia od Zamawiającego 25 sztuk  

samochodów osobowych FIAT GRANDE PUNTO 1.2 w ostatecznym terminie do 30 dni po 

dostarczeniu pierwszych 20 sztuk  samochodów osobowych objętych niniejszym 

postępowaniem. Wartość samochodów zbywanych przez Zamawiającego zostanie 
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ustalona w oparciu o wycenę dokonaną przez Rzeczoznawcę techniki i ruchu drogowego, 

powołanego przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga, aby Dostawca: 

1. w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej                      

(na wskazany przez Wykonawcę adres e_maill) dostarczył nieodpłatnie w okresie 

gwarancji, na czas napraw gwarancyjnych oraz w całym okresie związania umową 

na czas napraw blacharskich realizowanych na zlecenie Zamawiającego u Dostawcy, 

za kaŜdy przekazany przez Zamawiającego do naprawy przez Dostawcę samochód 

zastępczy  o parametrach i z wyposaŜeniem odpowiadającym samochodom 

dostarczanym   na podstawie umowy z Zamawiającym, 

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych                            

w art. 67 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru pisemnej 

oferty Dostawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

 

TERMIN  REALIZACJI  UMOWY 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na okres (3) trzech lat od rozpoczęcia realizacji pierwszej 

dostawy. 

Termin rozpoczęcia realizacji pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia                                    

– styczeń – luty 2012r. 

Termin zakończenia realizacji pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia                                  

– 29.02.2012r.  

2. Dostawca zobowiązany jest w okresie realizacji niniejszej umowy do cyklicznej 

wymiany zakupionych przez Zamawiającego od Dostawcy pojazdów po upływie                    

od 6 do 8   miesięcy  od momentu kaŜdej kolejnej dostawy, 

3. KaŜdorazowa wymiana 20 sztuk pojazdów przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

odbywać się będzie  w cyklu co 6 - 8 miesięcy  zgodnie z uzgodnionym                               

z Zamawiającym harmonogramem.  

4. Terminy cyklu  określone powyŜej mogą ulec przedłuŜeniu z następujących przyczyn: 

• z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, 

• z powodu siły wyŜszej. 

 

OBOWIĄZKI  DOSTAWCY 

§ 3 

Dostawca zobowiązany jest do: 

1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ, złoŜoną ofertą oraz obowiązującymi 

przepisami i normami, 
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2. cyklicznej wymiany zakupionych przez Zamawiającego od Dostawcy pojazdów po upływie 

od 6 do 8 miesięcy od momentu kaŜdej kolejnej dostawy, 

3. przygotowania samochodów w pełni wyposaŜonych w wymagane elementy dodatkowe, 

4. ponoszenia wszystkich kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy, 

5. nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu samochodu zastępczego spełniającego 

wymagania określone w SIWZ w okresie gwarancji na czas napraw gwarancyjnych  oraz 

na czas napraw blacharskich realizowanych na zlecenie Zamawiającego u Dostawcy,  

6. sukcesywnego odkupienia od Zamawiającego 25 sztuk samochodów osobowych FIAT 

GRANDE PUNTO 1.2 w ostatecznym terminie do 30 dni po dostarczeniu pierwszych                 

20 samochodów osobowych objętych niniejszym postępowaniem, po cenie nie niŜszej             

niŜ ustalona przez Rzeczoznawcę techniki i ruchu drogowego powołanego przez 

Zamawiającego. 

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 

§4 

 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przedmiotu Umowy w siedzibie 

Zamawiającego w Gdańsku, ul. Równa 19/21. 

 

ROZLICZENIE ZA DOSTAWĘ 

§5 

 

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia Dostawcy za realizację dostawy objętej Umową              

w wysokości: 

Samochód marki ................................... 

cena jednostkowa pojazdu netto    ................................. zł 

podatek VAT 23 %       ................................. zł  

cena jednostkowa pojazdu brutto                        ................................. zł 

ilość 20 szt. 

wartość brutto za 20 pojazdów (cena ofertowa brutto w zł) ................................. zł 

 

2. Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania  

zamówienia, w tym podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu  wystawienia 

faktury lecz wartość całkowitego wynagrodzenia brutto nie moŜe przekroczyć wartości 

określonej w ofercie Dostawcy. 

3. Wynagrodzenie Dostawcy naleŜne od Zamawiającego z tytułu realizacji umowy nie moŜe 

być przedmiotem cesji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego. 

4. Faktura za dostarczony przedmiot zamówienia wystawiona zostanie po dokonaniu 

dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru,  podpisanym przez przedstawicieli stron 

umowy. 
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5. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem bankowym w terminie do 30 dni 

od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na konto Dostawcy określone na fakturze.  

6. Wymiana pojazdów odbywać się będzie z zachowaniem następujących zasad: 

a. pojazd uŜywany (wcześniej zakupiony u Dostawcy na podstawie niniejszej umowy) 

wymieniany będzie przez Dostawcę (w okresach opisanych w §2 ust.3 i 4 powyŜej)      

na posiadający minimum takie same parametry i wyposaŜenie pojazd fabrycznie 

nowy; 

b. Dostawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT (na cenę zgodną z ofertą)                       

za dostarczony fabrycznie nowy pojazd; 

c. Zamawiający wystawi Dostawcy fakturę VAT (na kwotę równą cenie nowo 

dostarczanego w ramach wymiany pojazdu)  za przekazywany Dostawcy w ramach 

wymiany pojazd; 

d. wszelkie uszkodzenia i wady pojazdu przekazywanego Dostawcy w ramach wymiany 

(o ile nie podlegają  naprawie gwarancyjnej lub szkoda nie będzie likwidowana  przez 

ubezpieczyciela w formie przyznanego odszkodowania) będą usuwane przez 

Wykonawcę na koszt Zamawiającego. Nakłady roboczogodzin ustalone będą po 

wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego  zakresu robót w oparciu o 

EUROTAX na  bazie stawki roboczogodziny obowiązującej u Dostawcy; 

e. strony umowy będą regulować swoje wzajemne zobowiązania w pierwszej kolejności 

przez ich potrącenie.  

SPRZEDAś 25 POJAZDÓW 

§ 6 

 

1. Dostawca zobowiązany jest do sukcesywnego odkupienia od Zamawiającego 25 sztuk  

samochodów osobowych FIAT GRANDE PUNTO 1.2 w ostatecznym terminie do 30 dni                  

po dostarczeniu pierwszych 20 sztuk  samochodów osobowych objętych niniejszym 

postępowaniem. Wartość samochodów zbywanych przez Zamawiającego zostanie 

ustalona w oparciu o wycenę dokonaną przez Rzeczoznawcę techniki i ruchu 

drogowego, powołanego przez Zamawiającego. 

Dostawca odkupi ww. pojazdy po cenach nie niŜszych, niŜ wyszacowane przez 

Rzeczoznawcę. 

2. Strony ustaliły termin płatności faktury za odkupione od Zamawiającego pojazdy              

do  30 dni od dnia doręczenia faktury Dostawcy  przelewem na konto 

Zamawiającego. 

KARY UMOWNE 

§7 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieuzasadnione zerwanie umowy                     

w wysokości 20%  wartości  brutto umowy określonej w § 5 ust. 1. 
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2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie 

samochodów w wysokości 2.000,00 PLN za kaŜdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy  odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę                     

za dokonaną dostawę. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§8 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania przy wykonywaniu Umowy naleŜytej  

staranności.  

2. KaŜda ze stron odpowiada za działania lub zaniechania osób, z pomocą których 

Umowę wykonuje lub którym wykonanie Umowy powierza, jak za działania                    

lub zaniechania  własne. 

3. śądanie zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 umowy nie pozbawia 

Zamawiającego  prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

GWARANCJA,  RĘKOJMA, 

§9 

 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot Umowy ……………….... 

miesięcznej gwarancji na samochód licząc  od dnia  zarejestrowania samochodu – 

rodzaj eksploatacji pojazdu (egzaminowanie kandydatów na kierowców) nie ma wpływu 

na warunki gwarancji. 

2. W zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

KLAUZULE  DODATKOWE 

§10 

1. Do wzajemnych kontaktów Zamawiający upowaŜnia:  

….......................................... 

2. Do wzajemnych kontaktów Dostawcy upowaŜniają: 

....................................................................... 

 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej 

stawki podatku VAT lecz wartość całkowitego wynagrodzenia brutto nie moŜe przekroczyć 

wartości określonej w ofercie Dostawcy ; zmiany oznaczenia modelu samochodu którego 

dostawa  jest objęta przedmiotem niniejszej umowy. 
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2. Zamawiający nie dopuszcza innych zmian umowy, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub zmiany  te są korzystne dla Zamawiającego.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy            

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca moŜe Ŝądać 

jedynie wynagrodzenia naleŜnego jemu  z tytułu wykonania części zamówienia. 

Odstąpienie od umowy powyŜej  nie rodzi roszczeń odszkodowawczych  ani nie stanowi 

podstawy do naliczania kar umownych. 

 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych                        

w art. 67 ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy  nie leŜy w interesie publicznym, czego 

nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić               

od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 

W takim wypadku Dostawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego jemu  z tytułu 

wykonania części zamówienia. Odstąpienie od umowy powyŜej nie rodzi roszczeń 

odszkodowawczych ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych. 

4.  

5. Wszelkie powiadomienia dokonywane na mocy niniejszej Umowy będą przekazywane            

w formie pisemnej na adresy podane powyŜej lub na inne adresy, które zostaną podane 

do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę. 

6. Dostawca nie sceduje, całości ani części Umowy ani wynikających z niej korzyści                

czy praw, ani nie zleci dostawy całości ani części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dąŜyły    

do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu, 

poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym                       

(1) egzemplarzu  dla kaŜdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                DOSTAWCA 

 


