
ZATWIERDZAM   Gorzów Wlkp. Dnia 23.10.2006r.

………………………….

(podpis)

Data zatwierdzenia:

23.10.2006r

DPS / 851 / 06

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 60 tyś. euro

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Adres zamawiającego: Podmiejska Boczna 10 

66-400 Gorzów Wlkp.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177. z póź. zmianami.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających ( art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)
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Przedmiot zamówienia

Dostawa samochodu osobowego typu Bus, służącego do przewozu osób niepełnosprawnych 

w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Wymagania jakościowe przedmiotu dostawy

1. Silnik:
a) wysokoprężny, turbodoładowanie

b) bezpośredni wtrysk paliwa

c) moc silnika minimum 90 KM

d) max. moment obrotowy nie mniejszy niż 200Nm

e) pojemność silnika od 1850cm3 do 1900cm3

f) paliwo-olej napędowy

2. Nadwozie:
a) typu Bus, 9-cio osobowy

b) drzwi boczne przesuwane z prawej strony

c) homologacja samochodu osobowego

d) okno przesuwne w przestrzeni pasażerskiej z przodu po lewej stronie

e) podwójne siedzenie obok kierowcy

f) dwumiejscowa ławka i składane siedzenie w pierwszym rzędzie

g) trzymiejscowa ławka w drugim rzędzie

h) rozstaw osi nie mniej niż 3.100 i nie więcej niż 3.500

i) klapa tylna z oknem ogrzewanym

3. Układ przeniesienia napędu i zawieszenia:

a) skrzynia biegów manualna, 5 biegów i 1 bieg wsteczny

b) napęd na przednią oś

4. Układ kierowniczy i hamulcowy:

a) wspomaganie układu kierowniczego

b)blokada kierownicy

c) kierownica regulowana

d) hamulce tarczowe, wentylowane z przodu i z tyłu, z systemem zapobiegającym blokadzie 

kół podczas hamowania (ABS)

2



e) korektor siły hamowania zależny od obciążenia 

f) system zapobiegający blokowaniu kół

g) system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem

h) ESP- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

5. Ogrzewanie i wentylacja:

a) klimatyzacja sterowana ręcznie

b) dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej

c) dogrzewacz zwiększający wydajność grzewczą

d) dodatkowe nawiewy na przedział pasażerski

6. Wyposażenie uwzględniające bezpieczeństwo:

a) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

b) bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości zamocowania

c) zagłówki z regulacją wysokości na fotelach

d)  podłoga  w  przestrzeni  pasażerskiej  wyłożona  wykładziną  gumową  z  osłoną  krawędzi 

ładunkowej

e) uchwyt do mocowania ładunku

f) punkt mocowania pod bagażnik dachowy

g) osłony przeciwsłoneczne

h) oświetlony stopień wejściowy do przestrzeni pasażerskiej 

i) wycieraczka tylnej szyby

j) regulacja zasięgu reflektorów przednich od wewnątrz

k) światło cofania

7. Wyposażenie dodatkowe:

a) radio

b) alarm

c) immobiliser

d) oświetlenie kabiny kierowcy i lampka do czytania

e) regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej

f) zamek schowka po stronie pasażera

g) wyłożenie ścian bocznych w przedziale pasażerskim

h) apteczka pierwszej pomocy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy

i) rok produkcji 2006
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8. Pozostałe parametry:

a) co najmniej 2-letnia gwarancja bez limitu kilometrów

b) zapewnienie obsługi serwisowej na zakupiony samochód

c) co najmniej 3-letnia gwarancja na lakier

9. Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych (dwa wózki inwalidzkie):
- zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego,

- zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu,

- oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem „inwalidzi”,

- komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,

- pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim,

- pomost aluminiowy z bieżną przeciwślizgową o dł.  około 2100 mm z atestem TUV (do 

wprowadzania wózka inwalidzkiego).

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania od oferentów

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- Są  uprawnieni  do  występowania  w  obrocie  prawnym  zgodnie  z  wymaganiami 

ustawowymi.

- Posiadają  uprawnienia  niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności 

jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

- Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a 

także pracowników i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ustawy  Prawo 

Zamówień Publicznych.

- Rozliczenia wszystkich transakcji wymagane w PLN.

Informacje dotyczące składania ofert 

- Niniejsza specyfikacja oraz dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w 

celu sporządzenia oferty.
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- Oferent  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej 

specyfikacji.

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i  informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godzinach od 

08:00  do  15:00  pod  wymienionymi  niżej  numerami  telefonów,  lub  osobiście  w siedzibie 

zamawiającego w pok. 5 . lub 11.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest:

1. Leszek Błażewicz     2. Maria Banasiak

Telefon: 0957323522

Fax.: 0957324122

Termin związania ofertą
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

Zawartość oferty
A)  oferta musi zawierać

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 

- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 22 i art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do 

SIWZ.

- Aktualny  wypis  /  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do 

ewidencji  działalności  gospodarczej,  potwierdzające  dopuszczenie  do  obrotu 

prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko 

osoby  (osób)  uprawnionych  do  reprezentowania  firmy,  z  datą  wystawienia  nie 

wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l, pkt. 

4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne  zaświadczenia  z  właściwego  organu  podatkowego  wykonawcy 

potwierdzające,  że  wykonawca nie  zalega z  uiszczeniem podatków lub że  uzyskał 

zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,  z datą 

wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed  terminem składania ofert.
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- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie 

zalega z uiszczeniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał 

zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,  z datą 

wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie  wykonawcy,  że  zapoznał  się  z  treścią  specyfikacji  i  nie  wnosi 

zastrzeżeń do specyfikacji i treści projektu umowy załącznik nr 3 do SIWZ oraz w 

wypadku  wyboru  jego  oferty  zgłosi  się  w  terminie  i  miejscu  wskazanym  przez 

Zamawiającego celem podpisania umowy.

B) wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. 

Dokumenty  takie  jak  wypis  z  rejestru  i  informacja  z  rejestru  karnego  powinny  posiadać 

aktualną datę ważności,  co najmniej do dnia złożenia ofert,  a w przypadku jej braku data 

wystawienia lub aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty 

składania ofert określonej w niniejszej SIWZ.

C) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej  formie  (kopia  dokumentu  nie  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem) 

spowoduje wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

Sposób składania ofert:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób  gwarantujący 

zachowanie  w  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu 

otwarcia  ofert.  Oferta  powinna  być  umieszczona  w  dwóch  zamkniętych  kopertach 

oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
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B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

Miejsce i termin składania ofert       

1. Oferty-można składać-w sekretariacie zamawiającego w pok.  2     w terminie do dnia 

10.11.2006 do godziny 10:00.)

2. Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 

złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert  
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 20 w dniu 10.11.2006  o 

godz.11:00.

2. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół 

z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest ona sprzeczna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

c)  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d ) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .

e)  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia

f)  zawiera  omyłki  rachunkowe  w obliczeniu  ceny,  których  nie  można  poprawić  na 

podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczaniu ceny
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g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

         h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Sposób obliczenia ceny oferty

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) 

oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie

3. Oferowana cena jednostkowa jest elementem niezbędnym w formularzu ofertowym. 

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

a). Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 88 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wszystkich wykonawców.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

1. Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod

warunkiem,  że  zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu 

zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  według  takich  samych 

wymagań,  jak  składana  oferta  tj.  w  dwóch kopertach  (wewnętrznej  i  zewnętrznej) 

odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA".

3. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  (według  takich  samych  zasad,  jak 

wprowadzenie  zmian  i  poprawek)  z  napisem  na  zewnętrznej  kopercie 

„WYCOFANIE".
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4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i 

po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania  oferenta  oraz  zgodności  ze  złożonymi 

ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5. Koperty  oznaczone  dopiskiem „ZMIANA" zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty 

oferenta,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury 

dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek

oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona 

oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryteriów oceny ofert

6. Cena oferty netto = 100%

3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. 

Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Sposób oceny ofert

l) Punktacja z tytułu oferowanej ceny max-100 %.
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Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej

istotnych jej warunków:

7. Zapłata za otrzymany samochód nastąpi na podstawie wystawionej faktury w terminie 

14 dni od jej otrzymania.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od oferenta, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia.

Protesty i odwołania

Oferentom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przepisów wykonawczych do tej 

ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki 

odwoławcze na zasadach określonych w rozdziale 2 Protesty oraz Rozdziale 3 Odwołanie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

Nr 1 Formularz ofertowy

Nr 2- Oświadczenie  wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 22 i art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nr 3- Wzór umowy oświadczenie                                         
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