SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

Zakup i dostawę samochodu osobowego typu van
(znak sprawy: van - 50 -2017)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam:

Jacek Boniecki
Dyrektor
PZLPiT „Mazowsze”

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą
przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK/1/99
prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani podpisania umowy
ramowej.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie do 22 grudnia 2017 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.
2.
3.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolności technicznej lub zawodowej.

6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w
przepisie art. 24aa ust.1 ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy w pierwszej
kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający, w stosunku do wszystkich ofert dokona czynności wynikających z dyspozycji art. 87,
art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona
analizy podmiotowej w zakresie zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
6.1. Za spełniających warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku.
6.2. Za spełniających warunek posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia warunku.
6.3. Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna
wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał dostawy objęte przedmiotem
zamówienia tj. polegające na co najmniej 1 dostawie samochodu osobowego typu Van z ilością miejsc nie
mniejszą niż 6 osobowy o wartości nie mniej niż 200 000,00 zł brutto.
W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany
jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP
(wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
6.4. Za spełniających warunek określony w pkt 6.3 SIWZ Zamawiający uzna również wykonawców, którzy
polegać będą na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków.
7. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku
podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 i art.
24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy Pzp.
8. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą wykonawcy dostarczają:
8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 6 SIWZ
na Załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu;
8.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7 SIWZ
na Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu;
8.3 Wykonawca, który powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów - w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2;
8.4 Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca
polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający wymaga dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą (oznacza to podwykonawstwo).
8.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w
pkt 8.1 i 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest
ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8.6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) tych podwykonawców. Powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.
8.7 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, do Załącznika nr 5 (Specyfikacja oferowanego pojazdu) należy załączyć dokumenty

producenta pojazdu (np., karta charakterystyki pojazdu, specyfikacja techniczna pojazdu, itp.), które
potwierdzą oryginalne wymiary fabryczne producenta.
8.8 Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ.
8.9 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego jakie na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:
8.10.1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
8.10.2. aktualny odpis 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. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.11. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8.12. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
9. Pozostałe dokumenty
9.1 wypełniony „Formularz oferty” na Załączniku nr 4 do SIWZ;
9.2 wypełniona „Specyfikacja oferowanego pojazdu” na Załączniku nr 5 ;
9.3 w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
10. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 10 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

13.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pośrednictwem faxu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

14.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Beata Ratuska – w godz. 09:00 – 15:00 w dni robocze, fax. (022) 20 88 800, e-mail: zp@mazowsze.waw.pl

15.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
16.1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ.
16.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
16.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
16.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
16.5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem
lub nieścieralnym atramentem, może mieć także postać wydruku komputerowego.
16.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
16.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej
prawdziwości.
16.8. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a w Formularzu oferty
winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z
załącznikami.
16.9. Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt 16.14.
16.10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane
lub
parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
16.11. Do Formularza oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami
pkt 8.1 – 8.5 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez
Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść , a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom
określonym przez Zamawiającego.
16.12. Formularz oferty oraz załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
16.13. Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona
dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i
podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
16.14. Informacje składane w trakcie postępowania, co do których wykonawca nie później niż w dniu składania
ofert wykaże, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania, oznaczając je klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

( tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej
wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować
w taki sposób, aby umożliwić
ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty).
W szczególności, zgodnie z art. 8 ust. 3 zd. 2 ustawy wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
16.15. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego
ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy
Oferta na zakup i dostawę samochodu osobowego typu van
Nie otwierać przed 23 listopada 2017 r. godz. 09:15”
16.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak
oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
16.17. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16.18. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub złożenia oferty Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za skutki jakie mogą powstać w wyniku błędnego skierowania (np. zaadresowania)
przesyłki.
17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, budynek
„Matecznik”, I p (Kancelaria). Oferty można składać wyłącznie w godzinach 8.15 - 16.00;
17.2. Termin składania ofert upływa dnia 23 listopada 2017 r. o godz. 09:00 Oferty złożone po tym terminie
zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom.
17.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, tj.: 23 listopada 2017
o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerkowa 2, 05 – 805 Otrębusy, budynek „Matecznik”,
I p. hol główny przy sekretariacie.
17.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
17.5. Podczas otwarcia Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te zostaną
odnotowane w protokole postępowania.
18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
18.1 Wykonawca określi cenę w załączniku nr 4 do SIWZ “Formularz oferty” za całość przedmiotu zamówienia
opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający uzna cenę brutto podaną w Formularzu oferty za
prawidłową, bez względu na sposób jej obliczenia. Odpowiedzialność za przyjęcie prawidłowej stawki
podatku VAT ponosi wykonawca.
18.2 Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę brutto - zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz
słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
18.3 Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała
zmianom (waloryzacji).
18.4 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), opłaty i inne pozostałe
obciążenia związane z realizacją zamówienia.
18.5 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
18.6 Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał pod uwagę
cenę brutto podaną w Formularzu oferty.
19.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich

wagami:
19.1.1. Cena brutto– waga 80 pkt
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
Cb = ---------------------------------------------------- x 80
Cena oferty badanej
19.1.2. Rok produkcji – waga 20 pkt
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
20 pkt – pojazd wyprodukowany w 2017r.
W celu otrzymania punktów w niniejszym kryterium Wykonawca musi dołączyć do „Specyfikacji
oferowanego pojazdu” dokument wystawiony przez producenta wskazujący na rok produkcji.

19.2. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Liczba punktów za
poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
19.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego,
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
19.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
będą zobowiązani do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W załączniku nr 7 do SIWZ.

22.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej, które przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, są określone w Dziale VI ustawy Pzp.

23. WYMAGANIA W ZAKRESIE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium.
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Nr 1:
Nr 2:
Nr 3:

Opis Przedmiotu Zamówienia
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Nr 4:
Nr 5:
Nr 6:
Nr 7:
Nr 8:

Formularz Oferty
Specyfikacja oferowanego sprzętu
Wykaz wykonanych dostaw
Istotne postanowienia Umowy
Lista podmiotów

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34110000-1 samochody osobowe
Lp.
1.
2.

opis przedmiotu zamówienia oraz zestaw parametrów techniczno - użytkowych określony przez Zamawiającego
Rok produkcji
Rodzaj silnika
Wymogi
ekologiczne
Pojemność
skokowa silnika /
moc

2017 - fabrycznie nowy, wersja europejska
Silnik wysokoprężny

5.

Zbiornik paliwa

Nie mniej niż 70 litrów

6.
7.

Skrzynia biegów
Napęd kół
Systemy
bezpieczeństwa

Automatyczna skrzynia
4x4 stały napęd

3.
4.

8.
9.

Liczba miejsc

10.

Układ elektryczny

11.

Dopuszczalna
masa całkowita
pojazdu

12.

Oryginalne
wymiary
producenta

13.

Układ hamulcowy

14.

Układ kierowniczy

15.

Koła / ogumienie

Jednostka napędowa posiadająca normę emisji spalin EURO 6
3

Powyżej 2000 cm / minimum 180 KM ,

ABS, ESP, ASR, czujniki parkowania przód i tył ,kamera 360
Samochód osobowy typu VAN – ilość miejsc siedzących 1 kierowca + 6 pasażerów, z możliwością
adaptacji na 1 kierowca+5 pasażerów
Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, Gniazda 12V dla tylnego rzędu siedzeń – prawe-lewe.
Instalacja elektryczna pojazdu zabezpieczona i dostosowana do wyposażenia dodatkowego.
Wydajność alternatora i akumulatora dostosowana do wyposażenia elektrycznego pojazdu,
Nie większa niż 3200 kg
Fabryczny rozstaw osi – max. 3200 mm
Fabryczna długość pojazdu – od 5000 mm do 5200 mm
Fabryczna wysokoś pojazdu –do 2000 mm
Wszystkie wymiary pojazdu muszą być oryginalnymi wymiarami fabrycznymi producenta, które muszą
być potwierdzone dokumentacją producenta
Hamulce tarczowe na przedniej i tylniej osi dostosowane do masy całkowitej pojazdu
Hamulec postojowy elektryczny
Wspomaganie układu kierowniczego
Koło Kierownicy wielofunkcyjne
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, kierownica wykończona skórą
Tempomat aktywny
Komplet kół zimowych klasy Premium (koło=felga z oponą) Obręcze ze stopów metali lekkich 17:”.
Rok produkcji opon 2016 - 2017. Komplet kół zimowych klasy Premium (koło=felga z oponą) Obręcze
ze stopów metali lekkich 19”. Układ kontroli ciśnienia w oponach
koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą klasy Premium - Rok produkcji opony–2016 - 2017.
Komplet narzędzi, w tym podnośnik samochodowy dostosowany do masy całkowitej pojazdu.
Poduszka powietrzna dla kierowcy, sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy,
komfortowy fotel kierowcy, podgrzewany, podparcie ledźwiowe w fotelu kierowcy, aktywna wentylacja
fotela kierowcy, poduszka chroniąca miednicę kierowcy, nadokienne poduszki powietrzne z przodu
Komfortowe otwieranie i zamykanie pilotem
Pakiet ochrony antykradzieżowej,stolik w przestrzeni pasażerskiej
Inteligentny system oświetlenia LED, światła tylne i światła hamowania w technologii LED, lampki
oświetlające wyjścia

16.

Wyposażenie i
charakterystyka
zabudowy
pojazdu

Relingi dachowe
Lusterka zewnętrzne automatycznie składane, lusterko zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzew.z
kierunkowskazami., samościemniające się lusterko wewnętrzne i zewnętrzne, podświetlane lusterka w
osłonach przeciwsłonecznych,przyciemnione szyby z tyłu, w kolorze czarnym
Kolor nadwozia: czarny metalik, zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia.
Klimatyzacja automatyczna dla kierowcy i pasażera, klimatyzacja z tyłu, dla przestrzeni pasażerskiej
System nagłośnienia Surround, Nawigacja z darmowa aktualizacja map przez co najmniej 3 lata
oświetlenie do czytania w uchwytach nadokiennych, oświetlenie przy podłodze z przodu, oświetlenie
bagażnika, podświetlony próg drzwi przesuwnych
Immobilizer,
Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy umieszczone w oznaczonym, dostępnym miejscu.
funkcja ECO Start - Stop

Hak holowniczy kulowy, demontowalny
Pojazd w przestrzeni pasażerskiej musi być wyposażony w drzwi przesuwne po lewej i prawej stronie,
z aktywną ich blokadą oraz zabezpieczeniem przed otwarciem od wewnątrz, elektryczne
uruchamianie drzwi przesuwnych lewych/prawych, klapa bagażnika otwieraną oddzielnie szybę tylną,
elektryczne otwieranie/zamykanie oraz zatrzymanie w każdym położeniu i możliwość ograniczenia
otwarcia tylnej klapy, uchwyt do wsiadania, okno stałe w ścianie bocznej/ drzwiach przesuwnych
lewych, okno nieotwieralne w drzwiach przesuwnych/ ścianie prawych, okna stałe z tyłu po lewej i
prawej stronie
Podgrzewany fotel pasażera obok kierowcy, z siatką bagażową za oparciem foteli, poduszka
powietrzna pasażera, poduszka chroniąca miednicę pasażera, z aktywną wentylacją i podparciem
lędźwiowym w fotelu pasażera obok kierowcy, dwa siedzenia pojedyncze w pierwszym rzędzie z
regulacją oparć i podłokietnikami, komfortowa kanapa 3 osobowa w drugim rzędzie z osobna
regulacja każdego oparcia. Możliwa adaptacji przestrzeni pasażerskiej na dwa siedzenia pojedyncze
w pierwszym i drugim rzędzie z regulacją oparć i podłokietnikami, z systemem prowadnic z
mechanizmem szybkiego mocowania, możliwość ustawienia foteli w przestrzeni pasażerskiej
naprzeciwko siebie.

zamykany schowek w desce rozdzielczej,2 demontowane uchwyty na kubki w tylnych podłokietnikach,
tapicerowana podsufitka w kolorze jasnym zbliżona do kolorystyki tapicerki foteli, wykładzina
dywanowa w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej w kolorze czarnym, uchwyt do trzymania, z tyłu,
dywaniki welurowe, dzielona przestrzeń bagażowa, tapicerka skórzana beżowa

17.

Gwarancje

18.

Serwis

19.

Dokumenty

Gwarancja mechaniczna (na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) –
minimum 24 miesiące licząc od dnia rejestracji bez limitu kilometrów
Gwarancja producenta pojazdu na perforację nadwozia – 60 miesięcy licząc dnia rejestracji
Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesiące licząc od dnia rejestracji
Serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego.
Atest dla systemu alarmowego honorowany przez ubezpieczycieli.
Świadectwo homologacji jako pojazd nowy, bez przebiegu, zarejestrowany, zgodny z punktem 1
Instrukcja obsługi w języku polskim
Książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu oraz książka przeglądów
serwisowych
Karta pojazdu.
Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące oznaczonych wyżej elementów wyposażenia

UWAGA ! Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć,
że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego ( np. przedstawić porównanie parametrów technicznych pojazdu
wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego pojazdu. itp.)
samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj.: Dz.
U. z 2012, poz. 1137 ze zm.) i przepisami wykonawczymi.
samochód musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej
oraz niezbędne dokumenty pozwalające na rejestrację.
samochód musi spełniać wszelkie wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj.: Dz. U. z 2015, poz. 305)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa samochodu osobowego
typu van (znak sprawy: van - 50 -2017), prowadzonego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
„MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy, oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w pkt 6 SIWZ, tj.:
wykonałem należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuję co najmniej:
1 dostawą samochodu osobowego typu Van z ilością miejsc nie mniejszą niż 6 osobowy o wartości nie mniej niż
200 000,00 zł brutto.
.................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy1 lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt 6 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

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

1
w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu

..……………………………………………………………………………………………………………….w następującym
zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

...........................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa samochodu osobowego
typu van (znak sprawy: van - 50 -2017), prowadzonego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
„MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-805 Otrębusy,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy2 lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:

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

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

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …….………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia

z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

2

w przypadku wykonawców występujących wspólnie składa każdy z wykonawców

............................................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

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

……………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy, NIP3)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę samochodu osobowego typu van (znak sprawy: van - 50 -2017),
oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie: …………...............… oświadczają4:

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................................................ zł
(słownie złotych: ............................................................................................................................)
Oferujemy pojazd wyprodukowany w roku ……………………..
2.

4

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: ………………………………………........………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja)

3.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4.

UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.

ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/ z udziałem Podwykonawcy (Podwykonawców)*:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
/nazwa Podwykonawcy (Podwykonawców)/
* niepotrzebne skreślić

Udział prac Podwykonawców wyniesie ……… % wartości zamówienia objętego niniejszą Ofertą, przy
realizacji następującego zakresu: …………………………………………...…………..
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3

W przypadku wykonawców występujących wspólnie – nazwa i adres pełnomocnika

.........................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 7
SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym
załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z:
definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003)
TAK

NIE

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
............................................................................................................................................................
nr tel.: ........................................, fax.: ..................................., e-mail : ………………..………………

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ................. kolejno ponumerowanych stronach.
10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................
7. ............................................................................................

........................................... dn. ........................
(miejscowość)

4
5

......................................................................
podpis wykonawcy5 lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

niepotrzebne skreślić
w przypadku wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

S P EC Y FI K AC J A O FE R O W AN E G O P O J AZ D U

(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę samochodu osobowego typu van (znak sprawy: van - 50 -2017),
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Model, typ
1.
2.

Rok produkcji

3.

Wymogi
ekologiczne
Pojemność
skokowa silnika /
moc

4.

Rodzaj silnika

2017 - fabrycznie nowy, wersja europejska
Silnik wysokoprężny
Jednostka napędowa posiadająca normę emisji
spalin EURO 6 klasa I
3

Powyżej 2000 cm / minimum 180 KM ,

5.

Zbiornik paliwa

Nie mniej niż 70 litrów

6.
7.

Skrzynia biegów
Napęd kół

8.

Systemy
bezpieczeństwa

9.

Liczba miejsc

Automatyczna skrzynia
4x4 stały napęd
ABS, ESP, ASR, czujniki parkowania przód i tył
,kamera 360
Samochód osobowy typu VAN – ilość miejsc
siedzących 1 kierowca + 6 pasażerów, z
możliwością adaptacji na 1 kierowca+5 pasażerów
Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, Gniazda
12V dla tylnego rzędu siedzeń – prawe-lewe.
Instalacja elektryczna pojazdu zabezpieczona i
dostosowana do wyposażenia dodatkowego.
Wydajność alternatora i akumulatora dostosowana
do wyposażenia elektrycznego pojazdu,

10.

Układ
elektryczny

11.

Dopuszczalna
masa całkowita
pojazdu

12.

Oryginalne
wymiary
producenta

13.

Układ
hamulcowy

14.

Układ
kierowniczy

Nie większa niż 3200 kg
Fabryczny rozstaw osi – max. 3200 mm
Fabryczna długość pojazdu – od 5000 mm do 5200
mm
Fabryczna wysokość pojazdu –do 2000 mm
Wszystkie
wymiary
pojazdu
muszą
być
oryginalnymi wymiarami fabrycznymi producenta,
które muszą być potwierdzone dokumentacją
producenta
Hamulce tarczowe na przedniej i tylniej osi
dostosowane do masy całkowitej pojazdu
Hamulec postojowy elektryczny
Wspomaganie układu kierowniczego
Koło Kierownicy wielofunkcyjne
Regulacja
kolumny
kierownicy
w
dwóch
płaszczyznach, kierownica wykończona skórą

Producent

15.

Koła / ogumienie

16.

Wyposażenie i
charakterystyka
zabudowy
pojazdu

Tempomat aktywny
Komplet kół zimowych klasy Premium (koło=felga z
oponą) Obręcze ze stopów metali lekkich 17:”. Rok
produkcji opon 2016 - 2017 . Komplet kół
zimowych klasy Premium (koło=felga z oponą)
Obręcze ze stopów metali lekkich 19”. Układ
kontroli ciśnienia w oponach
koło zapasowe pełnowymiarowe z oponą klasy
Premium - Rok produkcji opony 2016– 2017 .
Komplet narzędzi, w tym podnośnik samochodowy
dostosowany do masy całkowitej pojazdu.
Poduszka powietrzna dla kierowcy, sygnał
niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy,
komfortowy fotel kierowcy, podgrzewany, podparcie
ledźwiowe w fotelu kierowcy, aktywna wentylacja
fotela kierowcy, poduszka chroniąca miednicę
kierowcy, nadokienne poduszki powietrzne z przodu
Komfortowe otwieranie i zamykanie pilotem
Alarm fabryczny,,stolik w przestrzeni pasażerskiej
Inteligentny system oświetlenia LED, światła tylne i
światła hamowania w technologii LED, lampki
oświetlające wyjścia
Relingi dachowe
Lusterka zewnętrzne automatycznie składane,
lusterko zewnętrzne elektrycznie sterowane i
ogrzew.z kierunkowskazami., samościemniające się
lusterko wewnętrzne i zewnętrzne, podświetlane
lusterka
w
osłonach
przeciwsłonecznych,
przyciemnione szyby z tyłu, w kolorze czarnym
Kolor nadwozia: czarny metalik, zderzaki i listwy
ochronne w kolorze nadwozia.
Klimatyzacja automatyczna dla kierowcy i
pasażera, klimatyzacja z tyłu, dla przestrzeni
pasażerskiej
System nagłośnienia Surround, Nawigacja z
darmowa aktualizacja map przez co najmniej 3 lata
oświetlenie do czytania w uchwytach nadokiennych,
oświetlenie przy podłodze z przodu, oświetlenie
bagażnika, podświetlony próg drzwi przesuwnych
Immobilizer,
Gaśnica,
apteczka,
trójkąt
ostrzegawczy
umieszczone w oznaczonym, dostępnym miejscu.
funkcja ECO Start - Stop
Hak holowniczy kulowy, demontowalny

Pojazd w przestrzeni pasażerskiej musi być
wyposażony w drzwi przesuwne po lewej i prawej
stronie,
z
aktywną
ich
blokadą
oraz
zabezpieczeniem przed otwarciem od wewnątrz,
elektryczne uruchamianie drzwi przesuwnych
lewych/prawych, klapa bagażnika otwieraną
oddzielnie
szybę
tylną,
elektryczne
otwieranie/zamykanie oraz zatrzymanie w każdym

położeniu i możliwość ograniczenia otwarcia tylnej
klapy, uchwyt do wsiadania, okno stałe w ścianie
bocznej/ drzwiach przesuwnych lewych, okno
nieotwieralne w drzwiach przesuwnych/ ścianie
prawych, okna stałe z tyłu po lewej i prawej stronie
Podgrzewany fotel pasażera obok kierowcy, z
siatką bagażową za oparciem foteli, poduszka
powietrzna pasażera, poduszka chroniąca miednicę
pasażera, z aktywną wentylacją i podparciem
lędźwiowym w fotelu pasażera obok kierowcy, dwa
siedzenia pojedyncze w pierwszym rzędzie z
regulacją oparć i podłokietnikami, komfortowa
kanapa 3 osobowa w drugim rzędzie z osobna
regulacja każdego oparcia. Możliwa adaptacji
przestrzeni pasażerskiej na dwa siedzenia
pojedyncze w pierwszym i drugim rzędzie z
regulacją oparć i podłokietnikami, z systemem
prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania,
możliwość ustawienia foteli w przestrzeni
pasażerskiej naprzeciwko siebie.
Termiczna i dźwiękowa izolacja wnętrza całego
pojazdu, zamykany schowek w desce rozdzielczej,2
demontowane uchwyty na kubki w tylnych
podłokietnikach, tapicerowana podsufitka w kolorze
jasnym zbliżona do kolorystyki tapicerki foteli,
wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy i
pasażerskiej w kolorze czarnym, uchwyt do
trzymania, z tyłu, dywaniki welurowe, dzielona
przestrzeń bagażowa, tapicerka skórzana beżowa
Świadectwo homologacji jako pojazd nowy, bez
przebiegu, zarejestrowany, zgodny z punktem 1
Instrukcja obsługi w języku polskim
Książka gwarancyjna wraz ze szczegółowymi
warunkami gwarancji i serwisu oraz książka
przeglądów serwisowych
Karta pojazdu. Ważne badania techniczne.
Atesty,
certyfikaty,
gwarancje
dotyczące
oznaczonych wyżej elementów wyposażenia
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego załączam/my dokumenty producenta pojazdu……………………………………(np., karta
charakterystyki pojazdu, specyfikacja techniczna pojazdu, itp.), które potwierdzają oryginalne wymiary
fabryczne producenta.

............................ dn. ............................

..................................................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
(pieczęć Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę samochodu osobowego typu van (znak sprawy: van - 50 -2017)
6
oświadczamy, że wykonaliśmy/wykonujemy następujące zamówienia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA

DATA WYKONANIA

ODBIORCY
(NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO)

1

2

3

4

............................ dn. ............................

6

7

..................................................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

niepotrzebne skreślić
w przypadku dostaw okresowych należy wskazać dostawy już zrealizowane, z zaznaczeniem, że jest to element większego zamówienia.
Należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy (dzień-miesiąc-rok)
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(Umowa Nr …......... / 2017)
zawarta w dniu ....................................... 2017 roku w Warszawie pomiędzy:
Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "MAZOWSZE" im. T. Sygietyńskiego z siedzibą
w Karolinie, 05-805 Otrębusy, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego pod pozycją RIK/1/99, numer Regon: 000275458, numer
NIP: 534-00-03-046,
reprezentowanym przez
Jacka Bonieckiego – Dyrektora
Idę Czajkowską – p.o. głównego księgowego
zwanym dalej „ Zamawiającym”,
a
................................... z siedzibą w ....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez ................................................................................... pod numerem KRS
...................., NIP: ..............., REGON ……….,
reprezentowaną przez …………….. ........................................................,
zwaną dalej “Wykonawcą”
razem zwanymi „Stronami”

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i dostawa samochodu osobowego typu VAN, zgodnie z Ofertą
Wykonawcy z dnia ………., stanowiącym Załącznik nr 2 oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Miejsce, sposób i termin realizacji Umowy
Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, dostarczy Przedmiot Umowy w terminie do 22.12.2017 r.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca wykona umowę na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z interesami Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań w celu
terminowego jej wykonania.
2. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z należytą starannością uwzględniającą
profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia
oraz niniejszą Umową.

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, przy czym
dzień dostawy pojazdu zostanie uzgodniony z Zamawiającym z minimum trzydniowym wyprzedzeniem (dni
robocze).
4. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu:
1) Książkę gwarancyjną,
2) Instrukcję obsługi (w języku polskim),
3) Kartę pojazdu,
4) Książkę przeglądów okresowych,
5) Wyciąg ze świadectwa homologacji,
6) dwa komplety kluczy.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) objęcie samochodu serwisem gwarancyjnym świadczonym przez autoryzowaną stację obsługi;
2) wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem samochodu Zamawiającemu;
3) zatankowanie samochodu co najmniej 5 litrami paliwa.
§4
Podwykonawcy
1.

Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi.

2.

Powierzenie realizacji Umowy osobie trzeciej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.

3.

W terminie 3 dni od zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób trzecich,
którymi zamierza posługiwać się przy jej wykonywaniu.
§5
Obowiązki Zamawiającego

1.

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania
Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy.

2.

Zamawiający zobowiązany jest do odebrania należycie wykonanego przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w §1 Umowy oraz do dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia.
§6

Gwarancja i rękojmia za wady
Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, biegnącej od dnia podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego na zakres i czas niżej określony:
a. perforacja nadwozia – 60 miesięcy, licząc od dnia rejestracji
b. powłoka lakiernicza – minimum 24 miesiące, licząc od dnia rejestracji
c. gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły mechaniczne/ elektryczne/ elektroniczne – minimum 24
miesiące, licząc od dnia rejestracji
§7
Wynagrodzenie
1.

Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną przez
Wykonawcę ofertą w kwocie brutto……………. (słownie: …….zł)

2.

Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków, opłat celnych.
Wynagrodzenie obejmuje w szczególności ewentualne koszty uzyskania innych koniecznych do należytej
realizacji przedmiotu zamówienia. Odbiór osobisty z siedziby wykonawcy.

3.

Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu.

4. Podstawę do wystawienia faktury za zakup i dostawę przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego, nie zawierający żadnych uwag lub zaleceń.
5.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Umowy protokół odbioru końcowego zawierać winien
zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach
Wynagrodzenia. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad stanowić będzie
podstawę do sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

6.

Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia uważa się dzień uznania zapłaty na rachunku bankowym
Wykonawcy
§8
Odpowiedzialność

1.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy.

2.

Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy
Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.
§9
Kary umowne

1.

W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w wysokości 0,1%
Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego
Wykonawcy Wynagrodzenia.

3.

Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.

4.

Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na
zasadach ogólnych.

5.

W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia
odsetek ustawowych.
§10
Zakaz cesji

1.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji lub przenoszenia w inny sposób swych zobowiązań
wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2.

Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, do dokonywania cesji lub
przenoszenia w inny sposób swych praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
§11
Odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych w Prawie Zamówień Publicznych i Kodeksie Cywilnym.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w szczególności w przypadku, gdy:
a. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Umowy tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy,
b.

wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
lub też w uzasadnionym interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy i Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§12
Przedstawiciele Stron
1.

Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz nadzorowania przebiegu prac Zamawiający
wyznacza następujące osoby:
…………………………. tel. ………………. , e-mail: ………………..@mazowsze.waw.pl

2.

Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby:

…………………………. tel. ………………. , e-mail: ………………..@
3.

Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem
nieważności.
§13
Zmiany Umowy

Dopuszcza się zmiany Umowy, gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma
wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy.
§14
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa
Zamówień Publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, a także odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

3.

Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy
będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie
14 dni od dnia zawisłości sporu, wszelkie spory związane z niniejszą Umową rozstrzygane będą ostatecznie
przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

4.

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostało uznane przez sąd właściwy za
nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej lub niewykonalne, pozostałe
postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie
postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego
zapisu.

5.

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Za Zamawiającego:
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy

.

Za Wykonawcę:

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
LISTA PODMIOTÓW
NALEŻACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY
ALBO INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

................................................
pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę samochodu osobowego typu van (znak sprawy: van - 50 -2017
Wykonawca oświadcza, iż:
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r.,poz. 184, z późn.zm.)

1)

nie należę do grupy kapitałowej

2)

należę do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
L.p.
1.
2.
3.
4.
(…)

Nazwa podmiotu

Adres

.................................. dn. ...........................

............................................................
podpis wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela(przedstawicieli) wykonawcy

