
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro

na zadanie pn: „Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu  9 - cio miejscowego, specjalnie 
przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim ”

nr oznaczenia sprawy
FZP. ZP.271.13.2014

SIWZ zatwierdzili: 

Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn 

Dorota Bartosik - Radca Prawny

Kawęczyn, dnia 24.11.2014 r.



I. NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego:          Gmina Kawęczyn
Adres zamawiającego:           Kawęczyn 48, 
Kod miejscowości:                  62-704 Kawęczyn
Telefon:                                    63 288 59 10
Faks:                                        63 288 59 40
NIP:                                          668-187-54-86
REGON:                                  311019480
Adres strony internetowej:    www.kaweczyn.pl  http://bip.kaweczyn.pl
Adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Godziny urzędowania:           7:30-15:30

      Oznaczenie sprawy:         FZP. ZP.271.13.2014

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie  zostanie  przeprowadzone  na  podstawie  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  z  późn.  zm.),  przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 oraz art. 
39-46 Prawo zamówień publicznych.

4. Do  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r.  -  Kodeks Cywilny (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  93,  ze zm.),  jeżeli  przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest:   Dostawa  fabrycznie  nowego  samochodu  9  -  cio 

miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na 

wózku inwalidzkim na potrzeby Gminy Kawęczyn. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr. 1a do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  34.11.00.00-1, 34.11.52.00-8      

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

http://www.kaweczyn.pl/
mailto:ugkaweczyn@kaweczyn.pl
http://bip.kaweczyn.pl/


7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 

elektronicznej.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą u biegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posiadania  uprawnień  do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu 
minimalnego  uznawania  zdolności  wykonawców  do  realizacji  zamówienia  w zakresie  warunku 
wskazanego w art.  22  ust.  1  pkt 1 ustawy (w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
44, ustawy PZP;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu 
minimalnego  uznawania  zdolności  wykonawców  do  realizacji  zamówienia  w zakresie  warunku 
wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy (w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia).

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
44 ustawy;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu 
minimalnego  uznawania  zdolności  wykonawców  do  realizacji  zamówienia  w zakresie  warunku 
wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy (w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym).

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
44 ustawy;

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;



Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu 
minimalnego  uznawania  zdolności  wykonawców  do  realizacji  zamówienia  w zakresie  warunku 
wskazanego  w  art.  22  ust.  1  pkt  3  ustawy  (w  zakresie  dysponowania  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia).

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
44 ustawy;

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu 
minimalnego  uznawania  zdolności  wykonawców  do  realizacji  zamówienia  w zakresie  warunku 
wskazanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej).

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:
- złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 
44 ustawy.

5.2. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  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  wykonaniu 
zamówienia (art. 26 ust. 2b  ustawy).

5.3.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w pkt 5.1. podpunktach 1-5 
na  podstawie  złożonych  wraz  z  ofertą  oświadczeń  i  dokumentów,  wymienionych  w  pkt  6 
specyfikacji. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

5.4. Oferta nie podlegająca odrzuceniu musi spełniać następujące warunki:
- być zgodna z ustawą,
-  jej  treść  ma odpowiadać  treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  z  zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 p. 3 ustawy,
-  jej  złożenie  nie  stanowi  czynu  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,
- nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-  nie  została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- nie zawiera błędów w obliczeniu ceny,
-została  złożona  przez  wykonawcę,  który  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia 
zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 p. 3 ustawy,
- nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
W myśl art. 87 ust.  2 p. 3 ustawy, zamawiający poprawia w ofercie: inne omyłki polegające na 
niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych warunków zamówienia,  nie  powodujące istotnych 
zmian  w  treści  oferty,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została 
poprawiona.



W myśl art. 24 ustawy: 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) 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 przez likwidację majątku 
upadłego;
2) 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;
3) osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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;
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 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 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 przeciwko środowisku, 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  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 
przeciwko  środowisku,  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) 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  przeciwko  środowisku, 
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) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
9) wykonawców będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano za  przestępstwo,  o 
którym  mowa  w  art.  9  lub  art.  10  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012r.  o  skutkach  powierzania 
wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium 



Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  poz.  769)  –  przez  okres  1 roku  od  dnia  uprawomocnienia  się 
wyroku;
10) wykonawców  będących  spółką  jawną,  spółką  partnerską,  spółką  komandytową,  spółką 
komandytowo-akcyjną  lub  osoba  prawną,  których  odpowiednio  wspólnika,  partnera,  członka 
zarządu,  komplementariusza  lub  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach  powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, 
z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a 
ust.  1  ustawy,  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 do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania;
3) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
4) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  wykonawcami  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 
pkt 3 ustawy.
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 24b ustawy:
1. Zamawiający  zwraca  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie  wyjaśnień 
dotyczących  powiązań,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy,  istniejących  między 
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
2.  Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod uwagę obiektywne czynniki,  w szczególności 
wpływ  powiązań,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy,  istniejących  między 
przedsiębiorcami,  na  ich  zachowania  w  postępowaniu  oraz  przestrzeganie  zasady  uczciwej 
konkurencji.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył 
wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy.

6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia   
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)  oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  sporządzonego  na  druku 
stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.

6.2  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 



polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust. 2b  ustawy, 
zamawiający,  w  celu  oceny,  czy  wykonawca  będzie  dysponował  zasobami  innych  podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla  należytego wykonania zamówienia  oraz  oceny,  czy  stosunek łączący 
wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  może  żądać 
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu 
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z  postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  w postępowaniu 
określonym w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego na druku stanowiącym załącznik 
nr 3 do specyfikacji;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i  informacji  o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6.4.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy,  odpowiadają wymaganiom określonym przez 
zamawiającego, zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę następujących dokumentów:

-  opisu  oferowanych  pojazdów,  szczegółową  charakterystykę  techniczną  samochodów 
potwierdzającą  spełnienie  wymaganych  przez  zamawiającego  parametrów  techniczno-
eksploatacyjnych oraz wyposażenia.

6.5. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o  której  mowa w art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy,  albo  informację  o tym,  że  nie  należy  do  grupy 
kapitałowej  (art.  26  ust  2d  ustawy),  sporządzoną  na  druku  stanowiącym  załącznik nr  4  do 
specyfikacji.

6.6.  Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

6.7.  W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w  art.  26  ust.  2b  ustawy,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  wykonawcy  lub  tych 
podmiotów są  poświadczane  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub  te 
podmioty.

6.8. Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 



6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 
ustawy.

6.10. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy, zobowiązani są, poza 
dokumentami  wymienionymi  wyżej,  do złożenia  dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie  zamówienia  publicznego.  Zamawiający  wymaga  załączenia  dokumentu  w  formie 
oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo. 
Przepisy  dotyczące  wykonawcy  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców  ubiegających  się 
o udzielenie  zamówienia  wspólnie.  Jeżeli  oferta  wykonawców,  składających  ofertę  wspólnie 
zostanie wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
wymagać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

6.11. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia  Prezesa Rady 
Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, 
poz. 231), zwane dalej „rozporządzeniem”  (pkt 6.3. ppkt 2 specyfikacji) – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.12. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, powinny 
być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

6.13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1  rozporządzenia, 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby 
uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

6.14. W przypadku wątpliwości  co do treści  dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI :

1.  W  prowadzonym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  inne 
informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania 
ich za pomocą faksu i uzna je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W przypadku przesyłania 
oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  i  innych  informacji  za  pomocą  faksu,  każda  ze  stron  na 



żądanie drugiej niezwłocznie powinna potwierdzić fakt ich otrzymania.
2. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są  Panie Ewa Frątczak i Moniką Jatczak w 
godz. od 8.00 do godz.15 00 - tel . 63 288 59 34

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM:

W prowadzonym postępowa niu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :

1.  Wykonawca  pozostaje  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem poniższych zasad :
1) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji;
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  żadnych  kosztów  związanych  z  udziałem  w  niniejszym 
postępowaniu;
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia w 
pełnym jego zakresie.
4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie umożliwiającej jej pełną czytelność, 
a wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane;
5)  Oferta wraz z  załącznikami powinna być  podpisana przez  osobę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym  dokumencie  właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy,  albo  przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
6)  W  przypadku,  gdy  ofertę  wraz  z  załącznikami  podpisuje  upełnomocniony  przedstawiciel 
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres (oryginał lub kopia 
uwierzytelniona przez notariusza);
7) Wszelkie poprawki występujące w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę i opatrzone datą naniesienia poprawki;
8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia i dokumenty 
wykazane w Rozdziale V (jeżeli dotyczy) . Oferta oraz złączniki, dla których Zamawiający określił 
wzory  w  formie  załączników  dołączonych  do  niniejszej  specyfikacji  powinny  być  sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku gdy jakaś część 
formularza nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on „nie dotyczy”;
9)  Wymaga się  by oferta była w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej  zawartości,  bez 
uszkodzenia tego opakowania. Wykonawca zamieści ofertę w jednej kopercie, która będzie:
a) zaadresowana na Zamawiającego na adres podany w Rozdziale I ;
b) posiadać oznaczenie: 



c) posiadać adres Wykonawcy, aby można ją było odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

2. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
1)  Wykonawca, może zwrócić  się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  niniejszej  specyfikacji. 
Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem 
terminu składania ofert  – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
niego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert;
2)  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków  o 
udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji;
3) Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację  bez  ujawnienia  źródła  zapytania  oraz  zamieści  na  stronie  internetowej,  na  której 
udostępniona została niniejsza specyfikacja;
4)  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę  Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją 
na  stronie  internetowej,  na  której  udostępniona  jest  niniejsza  specyfikacja,  przedłużając 
jednocześnie czas na złożenie ofert, jeżeli jest on niezbędny do wprowadzenie zmian w ofertach 
wynikających ze zmiany treści specyfikacji. 
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:
-  wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu sa jawne, za wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez Wykonawcę,
-  jeżeli  według  Wykonawcy  oferta  będzie  zawierała  informacje  objęte  tajemnicą  jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE 
UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się  umieścić  takie  dokumenty na  końcu 
oferty  w  osobnej  wewnętrznej  kopercie,  -  zastrzeżenie  informacji,  danych,  dokumentów  lub 
oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 
konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

X. MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn. 
do godz. 09:00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2014 r. do godz. 09:15 w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 
Kawęczyn. 
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez 
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian  lub  wycofaniu  oferty.  Powiadomienie  o  w  prowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  zostanie 

Oferta na:
„Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2014) 

9 osobowego samochodu z jednym miejscem przystosowanym 
do przewozu osoby na wózku inwalidzkim 

dla potrzeb Gminy Kawęczyn
Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn”

nie otwierać przed 03 grudnia  2014 r.
przed godz. 9.15



przygotowane, opieczętowane, i oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale X 
ust.  1  pkt.  9,  a  koperta  będzie  dodatkowo oznaczona  określeniem  „Zmiana”  lub  „Wycofanie”. 
Wykonawca nie może wycofać  oferty i  dokonać zmian w ofercie po  upływie terminu składania 
ofert. Koperty oznaczone „Wycofane” nie będą otwierane.
3. Oferty złożone po terminie zwrócone zostaną niezwłocznie bez ich otwierania.
4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści  złożonych  ofert.  W sytuacji,  gdy  w złożonej  ofercie  wystąpią  oczywiste  omyłki  pisarskie, 
oczywiste  omyłki  rachunkowe  oraz  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  treści  oferty  ze 
specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty, 
Zamawiający poprawi je, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY :

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki i 
wartości podatku VAT.
2. Ostateczną cenę oferty podaną w Formularzu oferty  – Zał. Nr 1 stanowić będzie wartość brutto 
przedmiotu zamówienia
3.Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4.  Cena  oferty  powinna  obejmować  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu 
zamówienia,w  tym  również  podatki,  cła  oraz  koszty  dostawy  samochodu  do  siedziby 
Zamawiającego.
5.  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą dostawy odbywać się  będą w 
złotych polskich PLN.

XII. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY:

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie kryterium wyboru określonego w 
ogłoszeniu  o  przetargu  :  cena  50%,  okres  gwarancji  25%  ,  okres  najkrótszy  okres  realizacji 
zamówienia 25 % . :
- przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj.100% otrzyma oferta z ceną najniższą spośród ofert 
niepodlegającej  odrzuceniu  oraz  z  najdłuższym  okresem  gwarancji  na  elementy  mechaniczne 
rozumiany jako możliwość bezpłatnej wymiany wadialnie działającego elementu na wolny od wad i 
z najkrótszym okresem wykonania zamówienia. 
          
 

   I) cena w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o poniższy wzór :

Najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------x 50%

Cena oferty badane

 II)  Okres  gwarancji  elementów mechanicznych  w pozostałych  ofertach  punktowany będzie  w 
oparciu o poniższy wzór :

       Okres gwarancji oferty badanej
C = ------------------------------------x 25%



                                                             Najdłuższy okres gwarancyjny
 III) Czas wykonnia zamówienia w pozostałych ofertach punktowany będze w oparciu o poniższy 

wzór :

                                                           Najkrótszy okres wykonania zamówienia  
                                                        C = ------------------------------------x 25%
                                                             Czas  wykonania zamówienia

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :
Po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  Zamawiający  jednocześnie  powiadomi  pisemnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),  albo imię i  nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i  adres Wykonawcy,  którego ofertę wybrano, zasadnienie jej  wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3)  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Termin zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia :
1)Zamawiający  z  Wykonawcą,  którego  ofertę  wybrano  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia 
publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo 10 dni 
–jeżeli zawiadomienie zostało przesłane jedynie w formie pisemnej – nie poprzedzonej faksem;
2)  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 
terminów określonych w pkt. 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a)złożono tylko jedną ofertę;
b)nie odrzucono żadnej oferty;
c)nie wykluczono żadnego Wykonawcy;
3)Jeżeli  Wykonawca,  którego ofertę wybrano uchylał  się będzie od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia  publicznego,  Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
4. Zmiany umowy:
Zamawiający,  zgodnie  z  art.  144 ust.  1  ustawy z  dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych,  przewiduje  możliwość  dokonania  następujących  istotnych  zmian  postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na  realizację  przedmiotu  zamówienia;  2)  gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie 
następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą 
stroną, w szczególności Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które na 
podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 3) zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy; 4) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zmianę  koszów  wykonania  umowy  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość 
zmiany  wynagrodzenia  o  kwotę  równą  różnicy  w  kwocie  podatku  VAT  zapłaconego  przez 
Wykonawcę; 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie 
zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania 
siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie, c) w 
przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 2. 



Istotne zmiany umowy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  przewidziane  powyżej  dopuszczalne  są  tylko  pod 
następującymi  warunkami:  1)  zmiany  nie  mogą  powodować  zwiększenia  wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4); 2) jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art.  26 ust.  2b ustawy z  dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca 
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o 
udzielenie zamówienia. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1.  Niniejsza  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  udostępni  ona  została  na  stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.kaweczyn.pl/
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907)
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